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ெபொநொயகர்  அவர்கள்  [ேொண்புேிகு கரு ஜயசூொிய]  

தமலமே வகித்தொர்கள். 

The Parliament met at 1.00 p.m.,  
MR. SPEAKER [THE  HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
 
 

නිවේදන 
அறிவிப்புக்கள் 

ANNOUNCEMENTS 

 
I 

 

ශ්රී ලංකාවේ ජාියක ඇගම්ම්  ාරිතාව සහියක 
කිරීම පිණිස අ යයනය කර ියය නිර්වද්ශ් 

පාර්ලිවම්න්තුවට වාර්තා කිරීම සඳහා වන  ිමවශ්ේෂ 
කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

இலங்மகயில் மதெிய ேதிப்பீட்டு ஆற்றல்கமள 

உறுதிப்படுத்துவதற்கு ஆய்வுகமள மேற்தகொண்டு 

அதன் விதப்புமரகமள பொரொளுேன்றத்துக்கு 

அறிக்மகயிடுவதற்கொன ததொிகுழு: உறுப்பினர்கள் 

நியேனம் 
SELECT COMMITTEE TO STUDY AND REPORT TO 

PARLIAMENT ITS RECOMMENDATIONS TO ENSURE 

NATIONAL EVALUATION CAPACITY IN SRI LANKA: 
NOMINATION OF MEMBERS 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී 101 ති 103 හි විධිවිරේය 

ති 2019 පේ්දුව 29 දිය පේ්දිමශ ධ්තුවස විිය්ත ත ධපත ව ය කෙ 

ශයනෝතයේස ්රවේ ස  ශ්රී කාවේශජ තේක ව යීම් ධ රේතාතේස තික ව 

රීම ප පිසත අරයයනයයන ව  ියයන ිර්දශශ  පේ්දිමශ ධ්තුවසට සේ්දතේ 

රීම ප තඳිේ සය පේ්දිමශ ධ්තුව විශ ේෂ වේ ව තභේශජ ශතේසයන 

රීම ප තඳිේ ිරශයනෝතය වථේයේයනව ීරු ශ.. ම ධ. ආය්තෙ 

කුපේ ියතා පිතේශ  තභේපක ත්සශයන්ත ුතුවස පුව තඳි්ත 

ප්තත්රීස යන්ත ප’විිය්ත පත් ව  යක  ඳස ේතසනු වැපැත්ශතමි. 

ීරු වබී්ද ිෂී ධ පිතේ 

ීරු ඒ. ඩී. සුියල් ශ්රේපතයන්තත පිතේ 

ීරු බිපල්  ත්යේයනව පිතේ 

ීරු කක්ෂතප්ත ආය්තෙ විශ.පේ්තය පිතේ 

ීරු ශ ිේ්ත ශතේපියාි පිතේ 

ීරු වවී්තදි ්ත ශවෝඩීතතස ්ත පිතේ 

ීරු පයිල්සේීය ධ ක කව ේතේ පිතේ 

ීරු පයන්තත දිතේයේයනව පිතේ 

ීරු ඉ ධ ේ්ත පිරූෆත පිතේ 

ීරු ත්තදිත් තප ියාි පිතේ 

ීරු පිමත් තයනක කව පිතේ 
 

II 

ජනමා ය කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක 
කාරක සභාව: සාමාජිකයන් නම් කිරීම 

தவகுென ஊடக அலுவல்கள் பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொெமனக் குழு: உறுப்பினர்கள்  நியேனம் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEE ON MASS MEDIA: 

NOMINATION OF MEMBERS 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී 112(1)හි විධිවිරේයසක 

කුපක් තඳි්තස ක බුණ ෙ   2019 අශ්රේල් 02 දිය පේ්දිමශ ධ්තුවස 

විිය්ත ත ධපත ව ය කෙ ශයනෝතයේස ්රවේ ස  තයපේරය වටුතුව 

පිිබඳඳ අපේතයේා ම්යන ේපශශ ව වේ ව තභේශජ ශතේසයන රීම ප 

තඳිේ පුව තඳි්ත ප්තත්රීස යන්ත ශත්ම  ධ වේ ව තභේස විිය්ත ය ධ 

ව ය කෙ ඳස ේතසනු වැපැත්ශතමි. 

ීරු රුස්ත විශ.ස්දරය පිතේ 

ීරු ඩකතත අකිප්ශපරුප පිතේ 

ීරු කත්තත අකගියනස්තය පිතේ 

ීරු පේිමත  ාශී ඳණ්ඩේ  පිතේ 

ීරු ඊ. ත සයපස්ත පිතේ 

ීරු ඉෂේක්  හුපේ්ත පිතේ 
 

 

III 
 

අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභා: අියවර්ක 
සමාජිකයන් 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழுக்கள்: மேலதிக 

உறுப்பினர்கள் 
MINISTERIAL CONSULTATIVE COMMITTEES: ADDITIONAL 

MEMBERS 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී 112හි විධිවිරේයසක ති 

2019 තයසේතා 24 ති ශපඳ සේතා 05 දියසක පේ්දිමශ ධ්තුවස විිය්ත 

ත ධපත ව ීත් ශයනෝතයේසක කුපක් තඳි්තස ක බුණ ෙ  2019 

අශ්රේල් 02 දිය පේ්දිමශ ධ්තුවස විිය්ත ත ධපත ව ය කෙ 

ශයනෝතයේස ්රවේ ස  අපේතයේා ම්යන ේපශශ ව වේ ව තභේ 2 ව 

ශතේසයන රීම ප තඳිේ ශත්ම  ධ වේ ව තභේස විිය්ත ය ධ ව ය කෙ  

පුව තඳි්ත ප්තත්රීස යන්ත ියයනල්ක්තශ ප ය ධ ඒ ඒ  

අපේතයේා ම්යන ේපශශ ව වේ ව තභේ අනුස භේෂේත්රශයන්තප  

ිැ්තතේඩ් සේ්දතේශජ පළ  රීම පට ිැරී  සය පතාදි සභාගත* ව ය 
ඳස ේතසනු වැපැත්ශතමි.  
 

*සභාගත  කරන ලද නාම වල්ඛනය 
*ெபொபீடத்தில் மவக்கப்பட்ட தபயர்ப் பட்டியல் 

*List of names tabled 
 

(i) ආරක්ෂක කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

          ීරු  ්තත්ත  ේපයේයනව පිතේ 
 ීරු ඩ කතත ශශසේය්තෙ පිතේ 

189 190 



පේ්දිමශ ධ්තුවස 

(ii) මහවැලි සංවර් න හා පරිසර කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය 
ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 

ීරු ආ්ද. ම ධ.  ාජිත් පශදුප ඳණ්ඩේ  පිතේ 

ීරු ඉ. චේල්තත ිර්දපකයේේත පිතේ 
 

(iii) ජාියක ප්රියපත්ිය  ආර්ිකක කටුතතු  නැවත පදිංි  කිරීම් හා 
පුනරුත්ථාපන  ේතුරු පළාත් සංවර් න සහ වයෞවන කටුතතු 
පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව   

ීරු සුිරල් ිඳු්තශයත්ක  පිතේ 

ීරු ඳ්තදුක කේල් ඳණ්ඩේතාශීොඩ පිතේ 
 

(iv) සංචාරක සංවර් න  වනජීවී සහ ක්රිසනියයානි ආගක ක කටුතතු 
පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ිතා්ත ්රයේ්තදු පිතේ 

ීරු මතත. ශ්රීත ්ත පිතේ 
 

(V)  බුද්  ශ්ාසන හා වයඹ සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය 
ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ශ..සී. අකසුවසක පිතේ 

ීරු සීිරත ධබි ශයනෝශ ේිතතස ්ත පිතේ  
 

(vi) මුදල් පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 
 ීරු අශ ෝක් අශේියාි පිතේ 

ීරු සුිරල් ිඳු්තශයත්ක  පිතේ 

 
(vii) නගර සැලසුම්  ජල සම්පාදන සහ ේසසන අ යාපන කටුතතු පිිබනඳ 

අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු තකතේ අුවශවෝ ක පිත්මියන 

ීරු බිපල්  ත්යේයනව පිතේ 
 

(viii) ිමවද්ශ් කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ශතෝ්ත අප ුවාී පිතේ 
ීරු බිපල්  ත්යේයනව පිතේ 

 

(ix) වසෞඛය  වපෝෂණ හා වද්ීයය ෛවදය කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 

ීරු (වසෙය) යිම්තෙ තයනක තතත පිතේ 

ීරු (වසෙය) ුවියතේ විශ.පේ්තය පිත්මියන 
 

(x) ිමදුලිනල  නලශ්ක්ිය සහ වයාපාර සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු මතත. ශ්රීත ්ත පිතේ 

ීරු විශ.පේක ශිට්ටිආ ච්චි පිතේ 
 

(xi) අභයන්තර හා සනවවද්ශ් කටුතතු සහ පළාත් සභා හා පළාත් පාලන 
කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු විජිත ශ ේි ත් පිතේ 

ීරු චමි්තෙ විශ.ියතා පිතේ 
 

(xii) කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු  දිගුකාලීනව අවතැන්වූ පුද්ගලයන් 
නැවත පදිංි  කිරීම සහ සමුපකාර සංවර් න සහ වෘත්තීය පුහුු 
හා නිපුණතා සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක 
කාරක සභාව 

ීරු මතත. ශ්රීත ්ත පිතේ 

ීරු පයිල්සේීය ධ ක කව ේතේ පිතේ 
 

(xiii) මහානගර හා නසනනාහිර සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය 
ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු මඩ්සඩ් ගුණශතේව  පිතේ 

ීරු (වසෙය) මතත. ියසශපෝි්ත පිතේ 
 

(xiv) වැිමලි කර්මාන්ත කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක 
සභාව  

ීරු වරුණේ ත්ය ප ණවිතේය පිතේ 

ීරු සුිරල් ිඳු්තශයත්ක  පිතේ 
 

(xv) කෘෂිකර්ම  ග්රාමීය ය ආර්ිකක කටුතතු  ප ස සම්පත් සංවර් න  
වාරිමාර්ග සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ිරිේල් ීකප්පත්ක  පිතේ 

 ීරු යේකව ්රතේශ ශවොශකෝතශය පිතේ 

(xvi) මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර් න සහ ඛනිජ වතල් සම්පත් සංවර් න 
කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ුවෂේ  ඉඳුිරල් අප ශතේය පිතේ 

          ීරු (වසෙය) යිම්තෙ තයනක තතත පිතේ 

(xvii) රාජය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ඊ. ත සයපස්ත පිතේ 

ීරු ශ ේිෂේ විතේයශ  පිතේ 
 

(xviii) නිවාස  ඉදිකිරීම් සහ සංසනකෘියක කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය 
ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු ඊ. ත සයපස්ත පිතේ 

ීරු ශික්ට්ද අප්පුිේමි පිතේ 
 

(xix) ප්රවාහන හා ියිමල් ගුවන්වසේවා කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය 
ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 

ීරු ශතල්ස ධ අවඩක්වකයේේත පිතේ 

 ීරු ෆයිතේල් වේිය ධ පිතේ  
 

(xx) අධිකරණ හා නන් නාගාර ප්රියසංසනකරණ කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු විජිත ශ ේි ත් පිතේ 

ීරු හිරුසවේ ශ්රේපච්තර පිත්මියන 
 

(xxi) අ යාපන කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 

ීරු සීිරත ධබි ශයනෝශ ේිතතස ්ත පිතේ 

ීරු (ආචේ්දයන) මතත. ම ධ. ශපොිපඩ් ඉතතපේයිල් පිතේ 

 

(xxii) වරාය හා නාිමක කටුතතු සහ දක්ෂිණ සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු බුශධිව පක  ණ පිතේ 

ීරු ඉ. චේල්තත ිර්දපකයේේත පිතේ 

 

(xxiii) ිමදුලි සංවද්ශ්  ිමවද්ශ් රැකියා සහ ක්රීඩා කටුතතු පිිබනඳ 
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව  

ීරු අ්දජුය  ණුවාී පිතේ 

ීරු ඥේයමුත්ුව ශ්රීශ්තත්ත පිතේ 

 

(xxiv) සංවර් න ේපායමාර්ග හා ජාතයන්තර වවළඳ කටුතතු පිිබනඳ  
අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 

ීරු ශතල්ස ධ අවඩක්වකයේේත පිතේ 

ීරු (පිේචේ්දයන) ආශු පේ ියාි පිතේ 

 

(xxv) කම්කරු හා වෘත්තීය සක ිය සනඳතා කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය 
ේපවද්ශ්ක කාරක සභාව 

ීරු ර්දපිමාී ධ ියශරේ්දථ්ත පිතේ 
ීරු ශක්. ශක්. පියනෙේත පිතේ 

 

(xxvi) ිමවශ්ේෂ ප්රවද්ශ් සංවර් න කටුතතු පිිබනඳ අමාතයාංශ්ම්ය ේපවද්ශ්ක 
කාරක සභාව 

ීරු සුිරල් ිඳු්තශයත්ක  පිතේ 

ීරු ඒ. ඒ. විශ.ුවාී පිතේ      

    
(I.) பொதுகொப்பு பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு  

 ேொண்புேிகு ரன்ஜன் ரொேநொயக்க 

 ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ 

(II.) ேகொவலி அபிவிருத்தி ேற்றும் சுற்றொடல் பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொெமனக்குழு 

        ேொண்புேிகு ஆர். எம். ரஞ்ெித் ேத்துே பண்டொர 

       ேொண்புேிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ேலநொதன் 

(III.) மதெிய தகொள்மககள், தபொருளொதொர அலுவல்கள், 

ேீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு ேொகொை 

அபிவிருத்தி ேற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

          ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி 

         ேொண்புேிகு பந்துல லொல் பண்டொொிதகொட 

(IV.) சுற்றுலொ அபிவிருத்தி, வனெீவரொெிகள் ேற்றும் கிறிஸ்தவ ெேய 

அலுவல்கள் பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

 ேொண்புேிகு ஹொின் பர்னொந்து 

 ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன் 
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(V.) புத்தெொென ேற்றும் வடமேல் ேொகொை அபிவிருத்தி பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

 ேொண்புேிகு மஜ.ெீ. அலவத்துவல 

 ேொண்புேிகு ெீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன் 
 

(VI.) நிதி  பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு   

              ேொண்புேிகு அமெொக் அமபெிங்க 

             ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி 
  

(VII.)  நகர திட்டேிடல், நீர்வழங்கல் ேற்றும் உயர் கல்வி பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

             ேொண்புேிகு (திருேதி) தலதொ அதுமகொரல 

           ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க 
 

(VIII.) தவளிநொட்டலுவல்கள் பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

           ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க 

     ேொண்புேிகு பிேல் ரத்நொயக்க 

 

(IX.) சுகொதொரம், மபொெமை ேற்றும் சுமதெ ேருத்துவம் பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

  ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 

     ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) (திருேதி) துஸிதொ விமஜேொன்ன 

 

(X.) ேின்வலு, எொிெக்தி ேற்றும் ததொழில்துமற அபிவிருத்தி பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

  ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன் 

  ேொண்புேிகு விமஜபொல தஹட்டிஆரச்ெி 

 

(XI.) உள்ளக, உள்நொட்டலுவல்கள், ேொகொை ெமபகள் ேற்றும் 

உள்ளூரொட்ெி பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

       ேொண்புேிகு விஜித மஹரத் 

 ேொண்புேிகு ெேிந்த விமஜெிறி 

 

(XII.)  மகத்ததொழில், வொைிப அலுவல்கள், நீண்ட கொலேொக 

இடம்தபயர்ந்த நபர்களின் ேீள்குடிமயற்றம் ேற்றும் கூட்டுறவுத் 

துமற  அபிவிருத்தி, ததொழிற்பயிற்ெி, திறன்கள் அபிவிருத்தி 

பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு  

          ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன் 

 ேொண்புேிகு ேயில்வொகனம் திலகரொஜொ 
  

(XIII.) ேொநகரங்கள் ேற்றும் மேற்கு அபிவிருத்தி பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொெமனக் குழு 

     ேொண்புேிகு எட்வட் குைமெகர 

      ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) ெி. ெிவமேொகன் 

 

(XIV. ) தபருந்மதொட்டக் மகத்ததொழில் பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொெமனக் குழு 

          ேொண்புேிகு கருைொரத்ன பரைவிதொன 

             ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி 
 
(XV.) கேத்ததொழில், கிரொேியப் தபொருளொதொர அலுவல்கள், கொல்நமட 

வளங்கள் அபிவிருத்தி, நீர்ப்பொெனம், கடற்தறொழில் ேற்றும்          

        நீரகவள மூலங்கள் அபிவிருத்தி பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொெமனக் குழு 

      ேொண்புேிகு நிஹொல் கலப்பத்தி 

     ேொண்புேிகு நொலக்க பிரெொத் தகொதலொன்மன 

 

(XVI.)  தநடுஞ்ெொமலகள், வீதி அபிவிருத்தி ேற்றும் தபற்மறொலிய வள 

அபிவிருத்தி பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

        ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென 

         ேொண்புேிகு (மவத்திய கலொநிதி) நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ 

  

(XVII.) தபொது நிருவொகம் ேற்றும் அனர்த்த முகொமேத்துவம் பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

 ேொண்புேிகு ஈ. ெரவைபவன் 

          ேொண்புேிகு மஹஷொ விதொனமக  

 

(XVIII.) வீடமேப்பு, நிர்ேொைத்துமற ேற்றும் கலொெொர அலுவல்கள் 

பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

        ேொண்புேிகு ஈ. ெரவைபவன் 

  ேொண்புேிகு தஹக்டர் அப்புஹொேி 

 

(XIX.) மபொக்குவரத்து ேற்றும் ெிவில் விேொனச் மெமவகள் பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

      ேொண்புேிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன் 

        ேொண்புேிகு மபஸொல் கொெிம் 

(XX.)  நீதி ேற்றும் ெிமறச்ெொமலகள் ேறுெீரமேப்பு பற்றிய 

அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

        ேொண்புேிகு விஜித மஹரத் 

           ேொண்புேிகு (திருேதி) ஹிருைிகொ பிமரேச்ெந்திர 
 
(XXI.)   கல்வி பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

      ேொண்புேிகு ெீனித்தம்பி மயொமகஸ்வரன் 

        ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ெீ.மு. முகம்ேட் இஸ்ேொயில் 
 
(XXII.)  துமறமுகங்கள், கப்பற்றுமற ேற்றும் ததற்கு அபிவிருத்தி 

பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

    ேொண்புேிகு புத்திக பத்திறை 

          ேொண்புேிகு இ. ெொள்ஸ் நிர்ேலநொதன் 
 
(XXIII.) ததொமலத்ததொடர்புகள், தவளிநொட்டு மவமலவொய்ப்பு ேற்றும் 

விமளயொட்டுத்துமற பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

          ேொண்புேிகு அர்ஜுன ரைதுங்க 

          ேொண்புேிகு ஞொனமுத்து ஸ்ரீமநென் 
 
(XXIV.) அபிவிருத்தி உபொயமுமறகள் ேற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தகம் 

பற்றிய அமேச்சுெொர் ஆமலொெமனக் குழு 

      ேொண்புேிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன் 

        ேொண்புேிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ேொரெிங்க 

 

(XXV.) ததொழில் ேற்றும் ததொழிற்ெங்க உறவுகள் பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொமெனக் குழு  

         ேொண்புேிகு தருேலிங்கம் ெித்தொர்த்தன் 

 ேொண்புேிகு மக.மக. பியதொஸ 

 

(XXVI.) விமெட பிரமதெங்கள் அபிவிருத்தி பற்றிய அமேச்சுெொர் 

ஆமலொமெனக் குழு 

   ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி 

         ேொண்புேிகு ஏ.ஏ. விமஜதுங்க 
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(vii.) Ministerial Consultative Committee on City Planning, 
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and Indigenous Medicine 
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and Business Development 
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(xi.) Ministerial Consultative Committee on Internal and 
Home Affairs and Provincial Councils and Local 
Government 

88 Hon. Vijitha Herath 
 Hon. Chaminda Wijesiri 
 

(xii.) Ministerial Consultative Committee on Industry and 
Commerce, Resettlement of Protracted Displaced 
Persons and Co-operative Development and Vocational 
Training and Skills Development 

174 Hon. S. Shritharan 
 Hon. Mylvaganam Thilakarajah 
 

(xiii.) Ministerial Consultative Committee on Megapolis and 
Western Development 

 Hon. Edward Gunasekara 
 Hon. (Dr.) S. Sivamohan 
 

(xiv.) Ministerial Consultative Committee on Plantation 
Industries 

58 Hon. Karunarathna Paranawithana 
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(xv.) Ministerial Consultative Committee on Agriculture, 
Rural Economic Affairs, Livestock Development, 
Irrigation and Fisheries and Aquatic Resources 
Development 

 129 Hon. Nihal Galappaththi 
 184 Hon. Nalaka Prasad Colonne 
 

(xvi.) Ministerial Consultative Committee on Highways and 
Road Development and Petroleum Resources 
Development 

 181 Hon. Thushara Indunil Amarasena 
9 Hon. (Dr.) Nalinda Jayathissa 
 

(xvii.) Ministerial Consultative Committee on Public 
Administration and Disaster Management 

175 Hon. E. Saravanapavan 
213 Hon. Hesha Withanage 
 

(xviii.) Ministerial Consultative Committee on Housing, 
Construction and Cultural Affairs 

175 Hon. E. Saravanapavan 
 179 Hon. Hector Appuhamy 
 

(xix.) Ministerial Consultative Committee on Transport and 
Civil Aviation 

3 Hon. Selvam Adaikkalanathan 
  50 Hon. Faizal Cassim 
 

(xx.) Ministerial Consultative Committee on Justice and 
Prison Reforms 

88 Hon. Vijitha Herath 
 Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra 
 

(xxi.)  Ministerial Consultative Committee on Education 
 167 Hon. Seeniththamby Yoheswaran 
 225 Hon. (Dr.) S. M. Mohamed Ismail 
 

(xxii.) Ministerial Consultative Committee on Ports and 
Shipping and Southern Development 

 Hon. Buddhika Pathirana 
 Hon. I. Charles Nirmalanathan 
 

(xxiii.) Ministerial Consultative Committee on 
Telecommunication, Foreign Employment and Sports 

 22 Hon. Arjuna Ranatunga 
214 Hon. Gnanamuthu Srineshan 
 

(xxiv.) Ministerial Consultative Committee on Development 
Strategies and International Trade 

3 Hon. Selvam Adaikkalanathan  
221 Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe 
 

(xxv.) Ministerial Consultative Committee on Labour and 
Trade Union Relations 

 Hon. Dharmalingam Sithadthan 
 Hon. K. K. Piyadasa 
    

(xxvi.) Ministerial Consultative Committee on Special Area 
Development 

130 Hon. Sunil Handunnetti 
157 Hon. A. A. Wijethunga 

IV 

පාර්ලිවම්න්තුවේ ආරක්ෂාව  
பொரொளுேன்றத்தின் பொதுகொப்பு  

SECURITY IN PARLIAMENT 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

දිසයිශ්ත පසත්යේ සත්ප්ත ආ ක්ෂව තත්ත්සයන ශප්තප බුශධි 

සේ්දතේ  අනුස  පේ්දිමශ ධ්තුවසට ෙැඩි ත්දතයයනක්  මල්ක වී යක   

ශියි්ත    පේ්දිමශ ධ්තුව තාකී්දණයන ුවළ  ීරු ප්තත්රීසරු්තශ  

ආ ක්ෂේස  තික ව රීම ප පිසත  මහි ආ ක්ෂව වටුතුව තසදු ටත් 

සැඩි රීම ප අතයස ය ඳස පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ආ ක්ෂව වටුතුව 

තපේශකෝචයයන  රීතාප තඳිේ 2019.04.23 ආ ක්ෂව ්රරේීන්ත 

තපී පැසක  රැතතවීශ ධදී ෙැඩි අසරේ ණශයන්ත ුතුවස තී ණයන ව ය 

කෙ ඳස ේතසනු වැපැත්ශතමි.  

ඊට අනුකූකස   පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ආ ක්ෂේස  විධිවිරේය  ෙැඩි 

රීම ප තඳිේ වඩිය ධ පියනස  ීත ුතුව ඳසට පවිිය්ත  

ශජත්රරේතාස යනේ ශසත ිරශයනෝී ව ය කෙ  අත    ඒ ත ධඳ්තරශයන්ත 

ීරු පේ්දිමශ ධ්තුව ප්තත්රීසරු්ත ෙැනුසත් රීම ප පිසත  පවිිය්ත 

ිරකුත් ව ය කෙ අාව  මතතඒ /ඒ/07 ිේ 2019.05.02 දියැක  ිමපියන  

තැපැල් පගි්ත  මවීපටත්  විෙුත්  තැපෙශක්ත මවීපටත්  වටුතුව 

ව  යක   අත    අෙ දිය ියයනලු  ප්තත්රීසරු්තශ  තභේ ශ ධතයන පත 

තැබීපටත් පියනස  ශීය යක  ඳස  ේතසනු වැපැත්ශතමි. යස  

ආ ක්ෂව සැඩ පිිබශසළ ත ධඳ්තරස 2019.05.0  දිය පැසැක   

රැතතවීශ ධදී පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියයනලු පක්ෂ යේයනවසරු්ත ෙැනුසත් 

ව ය කෙ අත   ඊට පක්ෂ යේයනවසරු්ත විිය්ත පූ්දණ මවඟතේස  

පළ ව ය කදී.  

ෙැයට පසක ය තත්ත්සයන තේපේයය තත්ත්සයනට පත් සය ශතක්  

ශපප ආ ක්ෂව විධිවිරේය ක්රියනේත්පව රීම ශ ධදී  ශජත්රරේතාස යනේ 

ති ආ ක්ෂව ිරකරේතා්ත  ශසත පූ්දණ  තිේශයනෝීයන කඳේ ශෙය  

ශකත  ියයනලු  පේ්දිමශ ධ්තුව ප්තත්රීසරු්තශී්ත  ඉල්කේ  ියටිමි.  

 
ලිපි වල්ඛනාදිය පිිබගැන්වීම 

ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட பத்திரங்கள் 
PAPERS PRESENTED 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්තු 
ප්රියසංසනකරණ අමාතයතුමා හා ආණ්ු  පාර්ශ්නවව  ප්ර ාන 
සංිම ායකතුමා)  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க - கொைி ேற்றும் 

பொரொளுேன்ற ேறுெீரமேப்பு அமேச்ெரும் அரெொங்கக் கட்ெியின்  

முதற்மகொலொெொனும்) 

(The Hon. Gayantha  Karunatileka - Minister of Lands and 
Parliamentary Reforms and Chief Government Whip) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර   අග්රේපේතයුවපේ ති තේක ව ්රක පත්ක   

ආ්දථිව වටුතුව  යැසත පදිාචි රීම  ධ ිේ පුයරුත්ථේපය  ේුවරු 

පළේත් තාස්දරය ති ශයනෞසය වටුතුව අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත 

පප  2012  2013 ති 2015 ස්දෂ තඳිේ ශ්රී කාවේ විදුිම තාශශ  

ිරයනේපය ශවොමිෂ්ත තභේශජ සේ්දෂිව සේ්දතේ ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේ ්රසේියයන ිේ ත්තිරශජෙයයන පිිබඳඳ ආාිකව 

අධීක්ෂණ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු වළ ුතුවයනැයි පප ශයනෝතයේ 

ව මි.  
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

195 196 

[ීරු වථේයේයනවුවපේ] 



2019  පැයි  07 

(i) (40 අධිවේ යන) පිතය ආ ක්ෂව ආඥේ පයශත් 12 සී්තක යන යනටශත්  
තයේධිපක ස යනේ විිය්ත තේෙය කදුස  2019 අශ්රේල් 22 දියැක  අාව 
2120/4 ෙ ය අක  විශ ේෂ ීැතට් පත්රශේ  පළ ව ය කෙ ිරයනපයන  ත  ි

(ii) (40 අධිවේ යන) පිතය ආ ක්ෂව ආඥේ පයශත් 5 සී්තක යන යනටශත්  
තයේධිපක ස යනේ විිය්ත තේෙය කදුස  2019 අශ්රේල් 22 දියැක  අාව 
2120/5 ෙ ය අක  විශ ේෂ ීැතට් පත්රශේ  පළ ව ය කෙ ිරශයනෝ .ී- 
[අග්රේපේතයුවපේ ත  ිතේක ව ්රක පත්ක   ආ්දථිව වටුතුව  යැසත පදිාචි 
රීම  ධ ිේ පුයරුත්ථේපය  ේුවරු පළේත් තාස්දරය ත  ි ශයනෞසය 
වටුතුව අපේතයුවපේ ශසනුසට ීරු ීයන්තත වරුණේක කව පිතේ] 

 

සභාවම්සය මත ියබිය ුතතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  බුශර  ේතය ිේ සයනඹ තාස්දරය 

අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත පප 2017.0 .0  ියට 2017.12.0  ෙක්සේ 
වේකයනට අෙේළස  තශේ  ගිණු ධ පිිබඳඳ වේ ව තභේස විිය්ත 
2019.02.21 දිය පේ්දිමශ ධ්තුවස ශසත ඉදිතාපත් ව ය කෙ 
පළමුසැිර සේ්දතේශජ බුශර  ේතය ිේ සයනඹ තාස්දරය අපේතයේා යන 
ති ශඳෞශර වටුතුව ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස ත ධඳ්තරශයන්ත තඳි්ත 
වරුණු පිිබඳඳස පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී 119(4) 
්රවේ ස ිරම ක්ෂණ ති ීනු කැූ  ක්රියනේපේ්දී පිිබඳඳ සේ්දතේස 
ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේස  තශේ  ගිණු ධ පිිබඳඳ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු 

වළ ුතුවයනැයි පප ශයනෝතයේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 

ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  මුෙල් අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත  2019 

අාව 0  ෙ ය විත්දතය පයශත්  (1) සී්තක යන යනටශත් 
2019.01.01 ියට 2019.03.31 ෙක්සේ තේක ව අයන සැයන 
ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශජ සැයන ශී්දෂ අාව 240 යනටශත් පතාපූ ව තිේයන 
ශතේසේ ති ිදිිය අස යතේ සීකී ධ සයේපික යන පන්්ත ියදු ව ය කෙ 
පතාපූ ව ශස්තරීම  ධ පිිබඳඳ තටිය පප ඉදිතාපත් ව මි. 

මප පතාපූ ව ශස්තරීම  ධ පිිබඳඳ තටිය  තශේ  මුෙල් පිිබඳඳ 

වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු වළ ුතුව යනැයි පප ශයනෝතයේ ව මි. 
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු රවුෆන හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  ජල සම්පාදන සහ 
ේසසන අ යාපන අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டேிடல், நீர் வழங்கல் 

ேற்றும் உயர் கல்வி அமேச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning, Water 
Supply and Higher Education) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර   යී  තැකසු ධ  තකත ධපේෙය ති 
ේතතත අරයේපය අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත 201  ස්දෂයන තඳිේ යී  
තැකසු ධ  තකත ධපේෙය ති ේතතත අරයේපය අපේතයේා ශේ  සේ්දෂිව 
වේ්දයන තේරය සේ්දතේස පප ඉදිතාපත් ව මි. 

මප සේ්දතේස ක  ත  තාස්දරයයන ිේ පතාත යන ති තතසභේවිව 
ත ධපත් පිිබඳඳ ආාිකව අධීක්ෂණ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු වළ 
ුතුව යනැයි පප ශයනෝතයේ ව මි. 

 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

ගරු රවුෆන හකීම් මහතා  
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம்) 

(The Hon. Rauff Hakeem) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  පිත තඳි්ත සේ්දෂිව සේ්දතේ පප 

ඉදිතාපත් ව මි. 

(1) 197  අාව 1  ෙ ය වි තසවිෙයේක පයශත් 27(1) සී්තක යන 
යනටශත් යී  තැකසු ධ  තකත ධපේෙය ති ේතතත අරයේපය 
අපේතයස යනේ විිය්ත වි තසවිෙයේක ්රක පේෙය ශවොමිෂ්ත 
තභේශජ ිර්දශශ යන පත  2007 ඔක්ශතෝඳ්ද 09 දිය අාව 
151 /15 ෙ ය අක  විශ ේෂ ීැතට් පත්රශේ  පළ ව ය කෙ 
ිරයනපශේ  ේපශල්ඛයයන තාශ ෝරයයන රීම ප ති යනේපයයන 
වි තසවිෙයේකශේ  හි්තදු අරයයනය ීඨයයනක් පිහිුවවීප 
ත ධඳ්තරශයන්ත තේෙය කදුස  2019 පේ්දුව 1  දියැක  අාව 
2115/5 ෙ ය අක  විශ ේෂ ීැතට් පත්රශේ  පළ ව ය කෙ 
ිරයනපයන; ති 

(2)  1978 අාව 1  ෙ ය වි තසවිෙයේක පයශත් 25අ සී්තක යන 
යනටශත් යක්සයියේතත ශවොශල්. ඔෆත ියන්ද තතටඩීතත 
ආයනතයයන ඉාග්රීිය පිිබඳඳ අරයේපයශජදී ශීෞ ස ේපේධියන 
්රෙේයයන රීම ශ ධ ආයනතයයනක් ස ශයන්ත පිිබීිරමි්ත යී  
තැකසු ධ  තකත ධපේෙය ති ේතතත අරයේපය අපේතයස යනේ 
විිය්ත තේෙය කදුස  2019 පේ්දුව 2  දියැක  අාව 211 /11 
ෙ ය අක  විශ ේෂ ීැතට් පත්රශේ  පළ ව ය කෙ ිරයනපයන. 

මප ිරයනපයන්ත අරයේපයයන ිේ පේයස ත ධපත් තාස්දරයයන 

පිිබඳඳ ආාිකව අධීක්ෂණ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු වළ ුතුවයනයි 

පප ශයනෝතයේ ව මි. 
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  විදුිමඳක  ඳක ක්ක  ති සයේපේ  

තාස්දරය අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත 2017.0 .0  ියට 2017.12.0  

ෙක්සේ වේකයනට අෙේළස  තශේ  ගිණු ධ පිිබඳඳ වේ ව තභේස විිය්ත 

2019.02.21 දිය පේ්දිමශ ධ්තුවස ශසත ඉදිතාපත් ව ය කෙ 

පළමුසැිර සේ්දතේශජ විදුිමඳක  ඳක ක්ක  ති සයේපේ  තාස්දරය 

අපේතයේා යන ත ධඳ්තරශයන්ත තඳි්ත වරුණු පිිබඳඳස 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී 119(4) ්රවේ ස ිරම ක්ෂණ ති 

ීනු කැූ  ක්රියනේපේ්දී පිිබඳඳ සේ්දතේස පප ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේස  තශේ  ගිණු ධ පිිබඳඳ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු 

වළ ුතුවයනයි පප ශයනෝතයේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  පිේයී  ිේ ඳතතයේහි  තාස්දරය 

අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත 2015 ස්දෂයන තඳිේ ශ්රී කාවේ ඉඩ ධ 

ශීොඩරීම ශ ධ ති තාස්දරයයන රීම ශ ධ තාතතථේශජ සේ්දෂිව සේ්දතේස 

ති ගිණු ධ පප ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේස ආ්දථිව තාස්දරය පිිබඳඳ ආාිකව අධීක්ෂණ 

වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු වළ ුතුවයනයි පප ශයනෝතයේ ව මි.    
 

ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  අධිව ණ ිේ ඳ්තරයේීේ  

්රක තාතතව ණ අපේතයුවමියන ශසනුශස්ත  2017.0 .0  ියට 

2017.12.0  ෙක්සේ වේකයනට අෙේළස  තශේ  ගිණු ධ පිිබඳඳ වේ ව 

තභේස විිය්ත 2019.02.21 දිය පේ්දිමශ ධ්තුවස ශසත ඉදිතාපත් ව ය 

කෙ පළමුසැිර සේ්දතේශජ ඳ්තරයේීේ  ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස 

ත ධඳ්තරශයන්ත තඳි්ත වරුණු පිිබඳඳස පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  

ිරශයනෝී 119 (4) ්රවේ ස ිරම ක්ෂණ ති ීනු කැූ  ක්රියනේපේ්දී 

පිිබඳඳ සේ්දතේස පප ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේස  තශේ  ගිණු ධ පිිබඳඳ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු 

වළ ුතුවයනැයි පප ශයනෝතයේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  අරයේපය අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත  

2017 ස්දෂයන තඳිේ විභේී ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශජ සේ්දෂිව වේ්දයන 

තේරය සේ්දතේස පප ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේස අරයේපයයන ිේ පේයස ත ධපත් තාස්දරයයන පිිබඳඳ 

ආාිකව අධීක්ෂණ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු වළ ුතුවයනැයි පප 

ශයනෝතයේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාියලක මහතා  
(ேொண்புேிகு கயந்த  கருைொதிலக்க) 

(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  ්රේථමිව ව්දපේ්තත ති තපේත 

තවිඳකීැ්තවී ධ අපේතයුවපේ ශසනුශස්ත  201  ස්දෂයන තඳිේ 

සැඩිහිටි තැයැත්ත්ත තඳිේ වූ තේක ව තභේශජ සේ්දෂිව සේ්දතේස පප 

ඉදිතාපත් ව මි.  

මප සේ්දතේස ශතෞඛය ිේ පේයස සුභතේරයයන  තපේත 

තවිඳකීැ්තවීප පිිබඳඳ ආාිකව අධීක්ෂණ වේ ව තභේස ශසත 

ශයනොමු වළ ුතුවයනැයි පප ශයනෝතයේ ව මි.    
 
ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
 

ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභා වාර්තා 
 துமறெொர் மேற்பொர்மவக் குழு அறிக்மககள்  

SECTORAL OVERSIGHT COMMITTEE REPORTS 

 
ගරු  සුසන්ත පුංි නිලවම් මහතා 
(ேொண்புேிகு சுெந்த புஞ்ெிநிலமே) 

(The Hon.  Susantha Punchinilame) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  විෂිව්දපයන ිේ ඉඩ ධ පිිබඳඳ ආාිකව 

අධීක්ෂණ වේ ව තභේශජ තභේපක ුවපේ ශසනුශස්ත  විෂිව්දපයන 
ිේ ඉඩ ධ  පිිබඳඳ ආාිකව අධීක්ෂණ වේ ව තභේස ශසත ශයනොමු 

ව ය කෙ  “ශපොල් තාස්දරය (තාශ ෝරය) පයත් ශවුව ධපත” 

ත ධඳ්තරශයන්ත වූ මකී වේ ව තභේශජ සේ්දතේස පප ඉදිතාපත් 

ව මි. 
 

සභාවම්සය මත ියබිය ුතතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
ெபொபீடத்தில் இருக்கக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Ordered to lie upon the Table. 
 
 

වපත්සම් 
ேனுக்கள் 
PETITIONS 

 

ගරු (ආචාර්ය) හර්ෂ ද ියල්වා මහතා (ආර්ිකක 
ප්රියසංසනකරණ සහ වපකදු සැපම්ම් කැබින්  වනකවන 
අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு (கலொநிதி) ஹர்ஷ த ெில்வொ - தபொருளொதொர 

ேறுெீரமேப்பு ேற்றும் தபொதுவழங்கல் அமேச்ெரமவ 

அந்தஸ்தற்ற அமேச்ெர்) 

(The Hon. (Dr.) Harsha De Silva - Non Cabinet Minister of 
Economic Reforms and Public Distribution) 

ී රු වථේයේයනවුවපිර  පිත තඳි්ත ශපත්ත ධ  ශෙව පප 

පිිබී්තසමි. 

(1) ශිො ශිේය  ශිෝව්තෙ  යැ ශඟයහි   අාව 20/2 ෙ ය 
තතථේයශයනහි පදිාචි ශක්. ියතාපේක පිතේශී්ත කැබුණු 
ශපත්තප ති 

(2) අත්ක ඩියන  ්රරේය පේ   අාව 29  බී ෙ ය තතථේයශයනහි පදිාචි 
මතත. ිරපල් ශප ශ්ද ේ පිතේශී්ත කැබුණු ශපත්තප. 

 

ගරු සුනිල් හඳුන්වනත්ිය මහතා 
(ேொண்புேிகு சுனில் ஹந்துன்தனத்தி) 

(The Hon. Sunil Handunnetti) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  පප පිත තඳි්ත ශපත්ත ධ ිත  

පිිබී්තසමි. 

(1) ශිෝව්තෙ  ෙකුණ  පල්සත්ත පේ   අාව  4/4 ෙ ය 
තතථේයශයනහි පදිාචි මච්.ජී. ඥේයියතා පිතේශී්ත කැබුණු 
ශපත්තප   

(2) වඹුරුපිටියන  පකේය  විිේ  පේසත යනය ිමපියශයනහි පදිාචි 
මච්.ජී. ශප්පෙේත පිතේශී්ත කැබුණු ශපත්තප   

(3) ීේල්ක  අගුළුීි  ශෙො ශප් යනය ිමපියශයනහි පදිාචි ශවෝිමත 
ඳේකපටඳැඳි පිතේශී්ත කැබුණු ශපත්තප  ති 

(4) ශඳො කැතතී මුස  ශජ ිැ   පැටි පිතාපිදුස පේ   අාව 171/5 
තතථේයශයනහි පදිාචි  ේ්තක  කුපේතා ක කව ත්ය 
පිත්මියනශී්ත කැබුණු ශපත්තප. 

 
ගරු චන්දිම ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ெந்திே கேமக) 

(The Hon. Chandima Gamage) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  පප පිිබපතකේස  යඹිල්මීීප  ීා ශීොඩ 

පේ   අාව 370/F1 ෙ ය තතථේයශයනහි පදිාචි ශක්.ඩී. දීපේල් 

ප්රියනේද ය පිතේශී්ත කැබුණු ශපත්තපක් පිිබී්තසමි. 

 
ගරු හර්ෂණ රාජකරුණා මහතා 
(ேொண்புேிகு ஹர்ஷன ரொஜகருைொ) 

(The Hon. Harshana Rajakaruna) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  පප සැිමශජතායන  යඹ ලුස ේුව   අාව 

41 ෙ ය තතථේයශයනහි පදිාචි  ජී.ඒ. ගුණුවාී ීශ්තශපොක 

පිතේශී්ත කැබුණු ශපත්තපක් පිිබී්තසමි. 

 
ඉදිරිපත් කරන ලද වපත්සම්  මහජන වපත්සම් පිිබනඳ කාරක 

සභාවට පැවරිය ුතතු යයි නිවයෝග කරන  ලදී. 
ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட ேனுக்கமளப் தபொதுேனுக் குழுவுக்குச் ெொட்டக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Petitions ordered to be referred to the Committee on Public 
Petitions. 
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ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  සේචිව පිිබුවරු අශප්ක්ෂේ ව ය ්ර තය. අප ඊශේ  ශ ධ 

වරුණ ත ධඳ්තරශයන්ත පක්ෂ යේයනව රැතතවීශ ධදී දී්දඝ තේවච්ඡේසක් 

ව කේ ඒවපක ව තී ණයනවට පැමිසයනේ  ශපප ්ර තය වල් ෙැමීපට. 
යමුත් පේ්දිමශ ධ්තුවශජ වථේයේයනවස යනේ ස ශයන්ත පට මයන අෙ 

දිය යයේයන පත්රයනට යුවළත් ව ්තය ියදු වුණේ ඒ තඳිේ තභේශජ 

අනුපැක යන කඳේ ී්තය.  තභේස මවඟෙ? 

 
 
 

ගරු මන්ත්රීවරු  
(ேொண்புேிகு உறுப்பினர்கள்) 

 (Hon. Members) 

 "Aye."  
 
 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය  කන්ද 
ේඩරට ේරුමය සහ මහනුවර සංවර් න අමාතයතුමා සහ 
පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - அரெ ததொழில்முயற்ெிகள், 

ேமலநொட்டு ேரபுொிமேகள் ேற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி 

அமேச்ெரும் பொரொளுேன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  පේ්දිමශ ධ්තුවස අෙත්  ශිටත් පතත සරු 

7.15සය ශතක් පසත්සේශීය යන්තය  පේ ශයනෝතයේ ව යසේ. 

ශපොවෙ   වථිවයන්ත  ේිකයනක් ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත වථේ ව ්තය 

ඳකේ ියටියසේ. That is, today and tomorrow, to go on till 7.15 

p.m.  
 
 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ීරු තභේයේයනවුවපිර  ආ ක්ෂව ශිේතූ්ත පත පතත සරු 7.00 

ෙක්සේ පපණක් අපි තභේස පසත්සේශීය ගිශයනොත් ශිොඳයි ශ්තෙ? 

අශප් වේ්දයන පණ්ඩකශේ  අයන - staff මශක් අයන - ිරශසතතසකට 

යනයශවොට ඒ ශඳොශිෝ අයනට හුඟක් ඈත යන්තය ක ශඳය ිරතේ  අපි 

පතත සරු 7.00 සයුවරු පපණක් තභේශජ වටුතුව පසත්සේශීය 

යනමුෙ? 

 
 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශිොඳයි. මශිප ව මු  ීරු වථේයේයනවුවපිර. 

 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

පශී්ත ඉල්ලීප ක බුශණ්  පතත සරු  .30 ෙක්සේ පපණක් 

තභේශජ වටුතුව පසත්සේශීය යන්තය රීයනේයි. ශිොඳයි  අපි පතතසරු 

7.00 ෙක්සේ පපණක් තභේශජ වටුතුව ව ශීය යනමු. වේ්දයන 

පණ්ඩකශේ  අපිසුතේස ීැයත් අපි තකවේ ඳක්තය ඕයෙ ශ්ත.  

 මීළඟට  පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී 27(2) යනටශත් 

්ර තය. ීරු ඩ කතත ශශසේය්තෙේ පැක ුවපේ. 

වපෞද්ගලිකව  දැනුම් දීවමන් ඇසූ ප්රශ්නනය 
தனி அறிவித்தல் மூல வினொ 
QUESTION BY PRIVATE NOTICE 

 
පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම 

பொடெொமலகளில் பொதுகொப்மப உறுதிப்படுத்தல் 
GUARANTEEING OF SECURITY IN SCHOOLS 

 
ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ  ெபொநொயகர் அவர்கமள, கல்வி அமேச்ெர் அக்கில 

விரொஜ் கொொியவெம் அவர்களிடம் மகள்வி மகட்க 

அனுேதித்ததற்கு நன்றி.  

நொட்டில் மேற்தகொள்ளப்பட்ட தற்தகொமலத் தொக்குதலுக்குப் 

பின்னர் தரம் 6 முதல் தரம் 13 வமரயிலொன ேொைவர்கள் 

கல்வி கற்கக்கூடிய வமகயில் பொடெொமலகள் கடந்த 06ஆம் 

திகதி திறக்கப்பட்டுள்ள நிமலயில், 05ஆம் தரம் வமரயிலொன 

ேொைவர்களுக்கொன கற்மககள் அடுத்த வொரம் ஆரம்பிக்கப் 

படுதேனக் கூறப்படுகின்றது. ஏற்தகனமவ பொடெொமலகள் 

ேற்றும் அவற்மற அண்டிய பகுதிகளில் பொதுகொப்புச் 

மெொதமனகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டுள்ளதொகவும் அமனத்துப் 

பொடெொமலகளிலும் தபற்மறொர் ேற்றும் தபொலிஸொர் இமைந்து 

விமஷட பொதுகொப்பு ஏற்பொடுகள் மேற்தகொள்ளப்பட்டுள் 

ளதொகவும் கூறப்படுகின்ற நிமலயில், பொதுகொப்புச் ெமபயின் 

ஆமலொெமனக்கு அமேவொகமவ பொடெொமலகமள ேீளத் 

திறப்பதற்குத் தீர்ேொனம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதொகக் கல்வி 

அமேச்ெர் ததொிவித்துள்ளொர். எனினும், தற்மபொமதய 

நிமலயில் பொடெொமலகமள ேீளத் திறப்பது ததொடர்பில் 

தொேதம் கொட்டுேொறு அஸ்கிொிய பீட ேகொநொயக்க மதரர் 

உள்ளிட்ட ேதத் தமலவர்கள் ேற்றும் ேக்கள் பிரதிநிதிகள் 

பலரும் சுட்டிக்கொட்டியும் வருகின்றனர். பொடெொமலகளுக்கு 

விமஷட பொதுகொப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பினும், அடிப்பமடப் 

பொதுகொப்பு என்பது பொடெொமலகளுக்கு 

அத்தியொவெியேொகின்றது. நொட்டில் அடிப்பமடப் பொதுகொப்பு 

ஏற்பொடுகள் இன்றிய நிமலயில் பல பொடெொமலகள் 

கொைப்படுவதொகக் கல்வித் திமைக்கள கல்விெொரொ ஊழியர் 

ெங்கத்தினர் ததொிவித்துள்ளனர். இதன் பிரகொரம் 

பொர்க்கின்றமபொது, நொட்டில் தெயற்பட்டு வருகின்ற மதெிய 

ேற்றும் ேொகொை ேட்டப் பொடெொமலகளில் 95 வீதேொன 

பொடெொமலகளுக்குப் பொதுகொப்பு மவலி அல்லது சுற்று 

ேதில்கள் இல்மலதயன்றும் 25 வீதேொன பொடெொமலகளுக்கு 

கொவலொளிகள் நியேிக்கப்படவில்மலதயனவும் 

ததொியவருகின்றது.  

பொடெொமலகளின் பொதுகொப்புத் ததொடர்பில் அவதொனம் 

தெலுத்துகின்றமபொது தற்மபொமதய நிமலயில் ேட்டுேல்ல, 

எப்மபொமதக்குமே மேற்படி அடிப்பமடப் பொதுகொப்பு என்பது 

உறுதிப்படுத்தப்பட மவண்டும். அந்த வமகயில், நொட்டிலுள்ள 

அமனத்துப் பொடெொமலகளிலும் மேற்படி குமறபொடுகளுள்ள 

பொடெொமலகமள இனங்கண்டு, பொதுகொப்பு மவலி அல்லது 

சுற்றுேதில்கமள அமேப்பதற்கும், கொவலொளிகள் இல்லொத 

பொடெொமலகளுக்கு அவ்வெதிமய ஏற்படுத்திக் தகொடுப்பதற்கும் 

நடவடிக்மகதயடுக்க முடியுேொ? 

மேற்படி எனது மகள்விக்கொன பதிமலயும் 

எடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்மககள் ததொடர்பொன 

விளக்கங்கமளயும் தகௌரவ அமேச்ெர் அக்கில விரொஜ் 

கொொியவெம் அவர்கள் வழங்குவொர் என எதிர்பொர்க்கின்மறன்.  
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු අරයේපය යපක ුවපේ  මප ්ර තයයනට පිිබුව ක් කඳේ 

ශෙයසේෙ? මුවපේ තභේශජ යැිැ සේශීයි.  

ීරු තභේයේයනවුවපිර  ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත ශිට පිිබුව ක් 

කඳේ ශෙයසේෙ? 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  අරයේපය අපේතයුවපේ ෙැ්ත ීරු 

තභේසට පැමි ශණයසේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු අරයේපය යපක ුවපිර  මුවපේශ  ්ර තයයනට පිිබුව ක් 

කඳේශේතය. 

 
ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා (අ යාපන 
අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம் - கல்வி அமேச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  ීරු ඩ කතත ශශසේය්තෙේ ප්තත්රීුවපේ 

අිපු ්ර තයයනට පිිබුව  ශපයනයි. අපි පේතල් ආ  ධභ ව නු කැබුශජ  

ියයනලුප ආ ක්ෂව අා සිම්ත ඒසේශේ  ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත 

තිවුරු ව  ීැීනශප්ත පසුසයි. විශ ේෂශයන්තප ආ ක්ෂව 

පණ්ඩකයනත්  ශපොලීියයන ති ියයනලුප ආ ක්ෂව අා සකත් 

මවඟතේස අනුස  ඔවු්ත අපට කඳේ දු්ත ඒ වි තසේතයන පත  ඒ තිවුරු 

රීම  ධ පත තපයි අපි පේතල් ආ  ධභ ව නු කැබුශජ.   

අපට දිගි්ත දිීටප පේතල් සතේ තඳ්තය පුළුස්තවපකුත් යැිැ. 

තපි  ශසකේසට තස තක  ීණයරී්ත පේතල් ආ  ධභ වළත් ශ ධ 

්ර තයයන ීැය රීයන්තය පුළුස්තවප ක ශඳයසේ. යමුත්  අපි ශ ධ 

ශසයශවොට ශ ධ  ශට් ියයනලුප පේතල්සකට ආ ක්ෂේස කඳේ දී 

ක ශඳයසේ. ඊශේ  පේතල් ආ  ධභ ව ශදී ෙරුස්තශ  පැමිණීශ ධ 

අඩුසක් ක බුණේ. අපි ඊශේ  පේතල් ආ  ධභ ව ය විට වුණත් ියයනලුප 

පේතල්සක ආ ක්ෂේස තිවුරු ව  ආ ක්ෂේස කඳේ දු්තයේ. 

විශ ේෂශයන්තප ඉතාෙේ දියයන සය විට ියයනලුප පේතල් අපි 

පම ක්ෂේසවට කක් වළේ. ඊට පසුස ඊශේ  පේතල් ආ  ධභ ව ය විට  

ඒ පේතල් ඉදිතාපිට ති පේතල්සක අයේ ක්ෂිත ඳස දුරුව මි්ත  

විශ ේෂශයන්ත ශපොලීියයන  ත්රිවිර ිමුෙේස තසදු ටත් පේතල් වටුතුව 

ව ශීය යනේපට ඒ ආ ක්ෂව අා සක තිශයනෝීයන අපට කඳේ 

දු්තයේ. ඊශේ  පේතල් ළමු්තශ  පැමිණීශ ධ අඩුසක් ක බුණත්  ෙැ්ත 

පට ශතො ුවරු කැශඳමි්ත පසක යසේ. විශ ේෂශයන්තප ඌස පළේශත් 

පේතල්සකට  ියයනයනට 20යි ෙරුශසෝ ආශජ. අෙ මයන ියයනයනට 40 ෙක්සේ 

ස්දරයයන ශසකේ ක ශඳයසේ. ශවොළඹ පේතල්සක ෙරුස්තශ  

පැමිණීශ ධ යන ධ අඩුසක් ෙක්යට කැශඳයසේ. යමුත්  අපි 

ඳකේශපොශ ොත්ුව සයසේ ශ ධ දිය රීහිපශේ  ඒ පේතල්සකත් 

ෙරුස්තශ  පැමිණීප සැඩි ශසයි රීයනේ.  

පේතල් ආ  ධභ රීම ප තඳිේ අපට ී්තය පුළුස්ත ිැප ක්රියනේ 

පේ්දීයනක්ප අ ශීය ක ශඳයසේ. විශ ේෂශයන්තප ේුවරු පළේශත් 

ුතශරයනක් පැසක  අසතතථේසකත් පේතල් වටුතුව ව ශීය ගියනේ. 

19  -19 9 ුතීශේ  ෙකුශණ් ුතශරයනක්  මශිප යැත්ය ධ භීෂණ 

ුතීයනක් ක බුණු ශසකේශජත් පේතල් පසත්සේ ශීය ගියනේ.   

ෙැයට පේතල් වටුතුව අපි ආ  ධභ ව  ක ශඳයසේ. ඒ 

ශසනුශස්ත අපට කඳේ දියන ිැරී ේපතාප ආ ක්ෂේස කඳේ ශෙමි්ත අපි 

ඉදිතා වටුතුව ව ශීය යනයසේ.  

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශිොඳයි  ශඳොශිොප තතුවක යි. අපේතයේා  ිරශජෙය  ීරු -  
 

ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
 

නැඟී ියටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු ඩ කතත ශශසේය්තෙේ පැක ුවපේ. 
 

ගරු ඩේලසන වද්වානන්දා මහතා 
(ேொண்புேிகு டக்ளஸ் மதவொனந்தொ) 

(The Hon. Douglas Devananda) 
தகௌரவ ெபொநொயகர் அவர்கமள, தகௌரவ அமேச்ெர் 

அவர்களுமடய எண்ைங்கமளயும் தெயற்பொடுகமளயும் 

வரமவற்கின்மறன். தகௌரவ அமேச்ெர் அவர்கள் தெொல்வது 

ெொியொக இருக்கலொம். ஆனொல், நீண்டகொல ொீதியில் அந்தப் 

பொதுகொப்புத் மதமவ என்பமத நொன் ேீண்டும் வலியுறுத்த 

விரும்புகின்மறன். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශිොඳයි. ශඳොශිොප තතුවක යි. ීරු යපක ුවපේ ඒ තඳිේ පිිබුවරු 

කඳේ ශෙයසේෙ? 

 
ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔජ. ීරු වථේයේයනවුවපිර   තයනක් ස ශයන්ත කඳේ ශේතය 

පුළුස්ත ේපතාප ආ ක්ෂේස අපි කඳේ ශෙයසේ.  තයනක් ස ශයන්ත ඒ 

සීකීප අපි භේ  අ ශීය ක ශඳයසේ.  ්රේශයනෝගිවස ශ ධ  ශට් පේතල් 
ෙතෙිතක් පපණ ක ශඳය ඳස ඔඳුවපේප ේතයසේ. ඒ තඳිේ ශේතය 

පුළුස්ත ේපතාප ආ ක්ෂේස අපි කඳේ ශෙයසේ.  තස පේත ශෙවරී්ත 

පේතල් පට්ත ීත්තත් ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස විවිර වථේ රීයන්තය 

පුළුස්තවප ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ  තයනක් ස ශයන්ත ී්තය පුළුස්ත 

ේපතාප ආ ක්ෂේස තඳිේ වූ ක්රියනේපේ්දී තපයි  අපි අ ශීය 

ක ශඳ්තශ්ත. 

 
ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර - 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

තතථේස  ිරශයනෝී 27(2) යනටශත් ඔඳුවපේට ්ර තය අි්තය 

ඳැිැ. පප පසුස ඔඳුවපේට අසතතථේස කඳේ ශේතය ධ  ීරු විපල් 

වී සා  ප්තත්රීුවපේ. 

 
ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර - 

203 204 



2019  පැයි  07 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අපි ඔඳුවපේට පසුස අසතතථේස කඳේ ශේතය ධ. ඊශේ  අපි මවඟ 

වුණේ  - [ඳේරේ රීම පක්] ශපොවක්ෙ  ඔඳුවපේශ  ්ර තයයන? 
 

ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ීරු අරයේපය යපක ුවපේ -  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ීැය ෙැ්ත වථේ ව ්තය ඳැිැ. 
 

ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

වරුණේව කේ ශ ධ වේ ණයන අි්තය ඉඩ ශේතය. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ ්ර තයයන අි්තය ඔඳුවපේට ඉඩ  ශේතය ඳැිැ.  That is not 
allowed. ඊශේ  අපි පක්ෂ යේයනව රැතතවීශ ධදී වථේ ව  ීත් 
ආවේ යනට ඔඳුවපේට ්ර තයයනක් අි්තය ඳැිැ. 
 

ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්ර තයයනක් අි්තය ඳැතාෙ? 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

්ර තයයනක් අි්තය ඳැිැ. තතථේස  ිරශයනෝී 27(2) යනටශත් 
මුවප්තකේ ශෙශෙයේට පපණයි ්ර තය අි්තය පුළුස්ත ස්තශ්ත. 
වරුණේව කේ ඔඳුවපේ සේඩි ශස්තය. ඔඳුවපේ පසු ගියන සතේශජ 
විසේෙයනත් අවුල් වළේ. අෙ විසේෙයනත් අවුල් ව යසේ.  

 

ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

ක.තයි. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳුවපේ ිතායනට ිැියශ ්තය. [ඳේරේ රීම පක්] ීරු 
තභේයේයනවුවපේ. 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon. Lakshman Kiriella) 

අෙ විසේෙශේ දී ක ශඳය ඒසේ ඔක්ශවොප වථේ ව ්තය පුළුස්ත.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඊශේ  පැසක  පක්ෂ යේයනව රැතතවීශ ධදී තෙප ශෙයේප මවඟ වුණේ  
ඳේරේසරී්ත ශතො ස ශ ධ ීරු තභේශජ සැඩ වටුතුව ව ශීය 
යන්තය. 

 

ගරු ිමමල් වීරවංශ් මහතා   
(ேொண்புேிகு விேல் வீரவங்ெ) 

(The Hon. Wimal Weerawansa) 

්ර තයයනක් අි්තය ඳැතා ශපොවෙ? ශපෝතටිශතෝතායනක් ෙප්තය. 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මශිප අි්තය ඳැිැ. තතථේස  ිරශයනෝී රීයනසකේ ඳක්තය  

ීරු ප්තත්රීුවපේ. ඔඳුවපේ තතථේස  ිරශයනෝී පේඩ ධ ව  ී්තය. 

[ඳේරේ රීම පක්] ශවොච්ච ක් හිටියනේෙ? ිැප ෙේප - [ඳේරේ රීම පක්] 

මීළඟට  අපේතයේා  ිරශජෙය. ීරු අග්රේපේතයුවපේ ති තේක ව 

්රක පත්ක   - [ඳේරේ රීම පක්] Hon. Kiriella, you can speak after 

the Hon. Prime Minister.  ෙැ්ත ීරු අීපැක ුවපේ. ඊට පතතශතේ 

ඔඳුවපේ වථේ ව ්තය. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ශිොඳයි. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අග්රේපේතයුවපේ ති තේක ව ්රක පත්ක   ආ්දථිව වටුතුව  යැසත 
පදිාචි රීම  ධ ිේ පුයරුත්ථේපය  ේුවරු පළේත් තාස්දරය ති 
ශයනෞසය වටුතුව අපේතය ීරු  ිරල් වි්රපියාි පැක ුවපේ. 

 

පාසනකු ඉරු දින ත්රසනත ප්රහාර සම්නන්  
ිමමර්ශ්නවල ප්රගියය සහ ජන ජීිමතය යථා 
තත්ත්වයට පත් කිරීමට රජය ගත් ක්රියා 
මාර්ග: ගරු අග්රාමාතයතුමාවේ ප්රකාශ්ය  
உயிர்த்த ஞொயிறு தினப் பயங்கரவொதச் 

தெயற்பொடுகள் ததொடர்பிலொன 

விெொரமைகளின் முன்மனற்றமும் ேக்களின் 

அன்றொட வொழ்மவ வழமே நிமலக்குக் 

தகொண்டுவருவதற்கு அரசு மேற்தகொண்ட 

நடவடிக்மககளும்:  ேொண்புேிகு பிரதே 

அமேச்ெொினது கூற்று 
PROGRESS OF INVESTIGATIONS ON EASTER 

SUNDAY ATTACK AND MEASURES TAKEN BY 
GOVERNMENT TO BRING BACK NORMALCY TO 

DAILY LIFE : STATEMENT BY HON. PRIME 
MINISTER 

 
ගරු රනිල් ිමක්රමියංහ මහතා (අග්රාමාතයතුමා සහ ජාියක 
ප්රියපත්ිය  ආර්ිකක කටුතතු  නැවත පදිංි  කිරීම් හා 
පුනරුත්ථාපන  ේතුරු පළාත් සංවර් න සහ වයෞවන 
කටුතතු අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு ரைில் விக்கிரேெிங்க - பிரதே அமேச்ெரும் 

மதெியக் தகொள்மககள், தபொருளொதொர அலுவல்கள், 

ேீள்குடிமயற்றம், புனர்வொழ்வளிப்பு, வடக்கு ேொகொை 

அபிவிருத்தி ேற்றும் இமளஞர் அலுவல்கள் அமேச்ெரும்) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe - Prime Minister and 
Minister of National Policies, Economic Affairs, 
Resettlement and Rehabilitation, Northern Province 
Development and Youth Affairs.) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  පසුගියන ෙේ ියදු වූ අසේතයේස්තත ියදුවීප 

පිිබඳඳසත්  ඉ්ත අයුවරුස අප විිය්ත ී්තයේ කෙ ක්රියනේ පේ්දී ිේ 

ඉදිතා ආ ක්ෂව සැඩ පිිබශසළ පිිබඳඳසත් පේ රීහිපවිටක්ප තයතේස 

ෙැනුසත් වළේ. මශතේප  ඳේරේ රීම  ධ රැතක් පැෙ අශ්රේල් 24 සැිර දිය 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජදිත් පේ ශ ධ පිිබඳඳස විශ ේෂ ්රවේ යනක් ියදු වළේ.  
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

අෙ දිය සය විට ශපප ්රිේ  ත ධඳ්තර විප්ද යසක ්රීක යනත්  
්රිේ සිම්ත ජීවිත ිේිර වූ ිේ ුවසේක කැූ  පුශීකයි්ත ශසනුශස්ත 
ස්තදි  ශීවීශ ධ ්රීක යනත්  තය ජීවිතයන යනථේ තත්ත්සයනට පත් රීම පට 

 තයන විිය්ත ී්තයේ කෙ ක්රියනේ පේ්දී පිිබඳඳසත් පේ්දිමශ ධ්තුවස 
ෙැනුසත් රීම පට පේ අෙිතත වළේ. 

ශ ධ සය විට  ශට් ආ ක්ෂව තත්ත්සයන යනිපත් තකයනවට ශීය 
ම්තයට ආ ක්ෂව අා  තපත් ශසකේ ක ශඳයසේ. පේතතකු ඉතාෙේ 
්රිේ යනට ජජුසප ත ධඳ්තර  ෙැයට ජීසුව්ත අත  ියටිය ියයනලු 
ශෙයේප පේශිේ ීනක ශේ  රැිැයට ශවොුව ව  ී්තයට තපත් ශසකේ 
ක ශඳයසේ. ෙැයට ඉක තා වී ක ශඳ්තශ්ත ්රිේ වයි්ත තපඟ තමීප 
තඳඳතේ පැසැත්වූ පුශීකයි්ත ත ධඳ්තරස විප්ද යයනශවොට ඔවු්ත 
අත් අඩාගුසට ීැීනපයි. ත ේක  ප ශයොඳකේ ඔවු්තට මශ හි ක්රියනේ 
පේ්දී ීැීනපට  තයනක් විධියනට අපි අස ය ේපශෙතත කඳේ දී 
ක ශඳයසේ. 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  - [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  මුවපේට පැිැදිිම ව ්තය අසතතථේස ශේතය. 

ශපොවක්ෙ ශ ධ?  ශට් අග්රේපේතයුවපේ පැිැදිිම ව යශවොට 

ඔඳුවප්තකේ disturb ව යසේ. 

 
ගරු රනිල් ිමක්රමියංහ මහතා  
(ேொண்புேிகு ரைில் விக்கிரேெிங்க) 

(The Hon. Ranil Wickremesinghe) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  සත්ප්ත ආ ක්ෂව තත්ත්සයන පිිබඳඳස 

ත්රිවිර ිමුෙේපක සරු්ත ිේ ශපොිමතතපක  අෙ දිය පේරය ෙැනුසත් 

රීම පට වටුතුව වළේ. මීට අපත ස ශපප ්රිේ  ත ධඳ්තර 

විප්ද යසක ්රීක යන ත ධඳ්තරස පප ශපොිමතතපක ුවපේ ශසක ්ත 

සේ්දතේසක් කඳේ ීත්තේ. 

මයන ශ ධ ීරු තභේසට ඉදිතාපත් රීම පට වැපක යි. මහි ශපශතේ 

තඳි්ත සයසේ: 

      
     "2019.05.07  
ීරු අග්රේපේතයුවපේ 
අග්රේපේතය වේ්දයනේකයන 
ශවොළඹ 07  
 
ීත වූ පැයන 24ව වේකයන ුවළ දිසයිශ්ත පැසැක  ආ ක්ෂව තත්ත්සයන ත ධඳ්තරස 

 
2019.05.06 සය දිය ශප.ස.  .00 ියට 2019.05.07 සය දිය ශප.ස.  .00 ෙක්සේ 
ීත වූ වේකයන ුවළ දිසයිය පු ේ පැසැක  ආ ක්ෂව තත්ත්සයන පිත පතාදි ඔඳුවපේ 
ශසත සේ්දතේ ව මි. 

01.  ශ ධ සය විට පේතල්සක අරයේපය වටුතුව ආ  ධභ ව  යක  අත   ඊට 
ඳේරේ යක සය රීියදු ියදුවීපක් සේ්දතේ වී ශයොපැත.  

02.  ියයනලු ආීමිව ියශරතතථේයසක සුවිශ ේෂි ආීමිව ේත්තස 
ශයොපැසැත්ශසය යමුත් වෙිරවස ියදුසය ආීමිව සතේසත් තේපේයය 
පතාදි ියදු ශසමි්ත පසතී.  

03. පගී ්රසේිය යුවළු ියයනලු ්රසේිය වටුතුව තේපේයය තත්ත්සයනට පත් වී 
යත. 

04. වෙිරව සයේපේ  වටුතුව ත  ි පිතයතේසශ  වෙිරව වටුතුව 
තේපේයය තත්ත්සයනට පත්වී යත. 

05.  දිසයිය පු ේ සතා්තස  පැයවූ ශපොිමතත යඳිතා ීනක යන ශ ධ සය විට 
මුළුපිර්තප ඉසත් ව  යත. 

06.  විප්ද ය පන්්ත ිේ පිතයතේසශී්ත කැශඳය ශතො ුවරු පත 
දිසයිශ්ත ියයනලුප ශපොිමතත සත ධසක අඛණ්ඩස පම ක්ෂේ රීම  ධ ියදු 
ව මි්ත ියටී. 

07.  ශයනොෙසේ යක  පේ්ද  ීඳේරව ිේ පසක ය ආ ක්ෂව තත්ත්සයන තසදු ටත් 
පසත්සේශීය යනේපට වටුතුව ව  යත.  

08.  2019.04.21 සය දිය ියදු වූ ත්රතතත ්රිේ  පේකේසට අෙේළස අප ේර 
පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස ත  ිත්රතතත විප්ද ය ශවොට්යේතයන විිය්ත 
පම ක්ෂණ වටුතුව අඛණ්ඩස ියදු ව මි්ත ියටී. 

දිසයිශ්ත පසක ය ආ ක්ෂව තත්ත්සයන ත ධඳ්තරශයන්ත ඉිත සේ්දතේස 

ඔඳුවපේ ශසත වේරුසවස ඉදිතාපත් ව මි.  

 

අත්තය/ සී.ඩී. වි්රප ත්ය 
සැඩ ඳකය  ශපොිමතතපක . " 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ශපප ත්රතතතසේදි ක්රියනේසක පසුබිප 

පිිබඳඳසත් පප වරුණු රීහිපයනක් තඳි්ත ව ්තය වැපක යි. 2014 

ස්දෂශේ  ියටප ියතායනේසට ශීොතත IS තාවිරේයයනට මක් වූ පුශීකයි්ත 

පිිබඳඳ යන ධ යන ධ බුශධි ශතො ුවරු කැබී ක බුණේ.  

IS තාවිරේයශේ  යේයනව අබුඳක්ව්ද අල් ඳැ ඩෙඩ් 2014 ජූිර 

29 සය දිය ඉතතකේ ධ  ේතයයනක් ්රවේ යනට පත් රීම ශප්ත පසුස 

ශකොස පු ේ මුතතිම ධ පිතාතත ඉතතකේ ධ  ේතයශේ  ජීසත්වීශ ධ 

අශප්ක්ෂේශස්ත ියතායනේස ිේ ඉ ේවයනට තා්රපණයන  ශස්තය රීයනකේ 

ඉල්කේ ක බුණේ. ඒ ආවේ යනට විශශශීයන පිතාතත ියතායනේස ති ඉ ේවයනට 

තා්රපණයන වූ 2014 ස්දෂශේ  අප  ශට් පුශීකයන්ත රීහිප 

ශෙශයකුත් ුව්දරීයන ි ිේ ියතායනේසට ීප්ත ව කේ IS තාවිරේයයනට 

ත ධඳ්තර ශසකේ ක ශඳයසේ. ශපොශිොපඩ් මුහුිය්ත ඉෂේක් අිපඩ්  

ශපොශිොපඩ් ේයිය්ත ශපොශිොපඩ් අමී්ත ති ශපොශිොපඩ් සුසම්්ද 

ශපොශිොපඩ් අරූතත යනය ශ්රී කේාරීවයන්ත විශශ සක ියට ියතායනේසට 

ශීොතත  IS තාවිරේයයන ිේ ත ධඳ්තර ශසකේ ක ශඳයසේ රීයනකේ 

සේ්දතේ ශසකේ ක ශඳයසේ.  

IS  යේයනවයනේ විිය්ත ඉතතකේ ධ  ේතයයනක් ්රවේ යනට පත් 

රීම ශප්ත පසුස ඉ ේවයන ශිෝ යෆතීිරතතතේයශේ  IS වඳවුරුසකට 

ශීොතත අවි පුහුණුස කඳේ ශප ටට පැමිස පුශීකයන්ත පිිබඳඳ සේ්දතේ 

ශසකේ යැිැ. මශතේ යමුත් ශප ට පුශීකයන්ත රීහිප ශෙශයක් 

ියතායනේසට ගිහි්ත අවි පුහුණුස කඳේ පැමිණ යක  ඳසට සේ්දතේ ශසකේ 

ක ශඳයසේ. ඒ පිිබඳඳස බුශධි අා  ශප්තප ත්රිවිර ිමුෙේස ති 

ශපොලීියයන විිය්ත විප්ද ය ආ  ධභ ව  ක ශඳයසේ. අප ේර 

විප්ද ය ශවොට්යේතශේ  අත් අඩාගුශජ ියටි ශපොශිොපඩ් ඊබ්රේහි ධ 

තේදිත් අේදුල් ික් යැපැත්තේ 2014 ස්දෂශේ  ියතායනේසට ශීොතත අවි 

පුහුණුස කඳේ ශප ටට පැමිණ යක  ඳසත්  ශෙහිසක ශඳෝ ධඳයන 

පුපු ේ ීත් අේදුල් කතීෆත ශපොශිොපඩ් තමීල් යැපැත්තේ IS 

තාවිරේයයනට ත ධඳ්තරවීප තඳිේ 2014 ස්දෂ ශේ  ියතායනේසට යනෙශ ධ 

අ මුස්ත ුව්දරීයන ශසත පිටස ශීොතත ශප කේ ශප ටට පැමිණ යක  

ඳසත් සේ්දතේ ශසයසේ.  

IS තාවිරේයයනට ත ධඳ්තරස ියට මියන ගියන මුල්ප ශ්රී කේාරීවයනේ 

සය ශපොශිොපඩ් මුහුිය්ත තෆත ේතත ිරකේ ධ යැපැත්තේ 2015 තයසේතා 

15 සය දිය ශප ට ියට ුව්දරීයන ි ිේ ියතායනේසට යනය අසතතථේශජ 

ඔහුශ  සශයනෝසිශර ශෙපේපියන්තෙ ියතායනේසට ීප්ත ව  ක ශඳයසේ.  

ඒ සශයනෝසිශර ශෙපජපියන්ත වේකයනක් ියතායනේශජ රැඳී ියට 201  

 තයසේතා 29 සැිර දිය ශප ටට පැමිණ යක  ඳසත්  ඔවු්තශ  

ක්රියනේවේ ව ධ ිේ යසුරු ව ්තය්ත ත ධඳ්තරශයන්ත ශ ධ සයවිට 

බුශධි අා යන විිය්ත තමීපස පම ක්ෂණයනක් ව මි්ත ියටිය ඳසත් 

තඳි්ත ව ්තය වැපැක යි. ශ ධ යක  වුණු ්රිේ  ීැය අප ේර 

පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශස්ත ශපොිමතතපක ුවපේට කැබුණු 

සේ්දතේසත් පප සභාගත* ව යසේ. මහි පිුව යසයනක් ක ශඳය ිරතේ  
අ්තක ප ශේෙයන විත ක් පප රීයනස්තය ධ. 
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[ීරු  ිරල් වි්රපියාි  පිතේ] 

————————— 
*  පුසනතකාලව  තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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“The Criminal Investigation Department (CID) has deployed 08 
teams to investigate into the attacks and so far the teams have taken 
in Mohamed Ibrahim Mohamed Naufer, who is believed to have 
been appointed to succeed the leader of the group who perished 
during the suicide attack at Shangri La Hotel, Yusuf Mohamed 
Ibrahim, Mohamed Ibrahim Ijazz Ahamed, Mohamed Rameen 
Hohamed Saajith and 52 others into custody so far in connection 
with above attacks. They are being currently grilled at the CID.  

 
D.W.R.B. Seneviratne 
Senior Deputy Inspector General of Police 
Criminal Investigation Department”  

යත්තස ශයන්තප ශ ධ තපයි ශ ධවට ත ධඳ්තර  අත්අඩාගුශජ 

ඉ්තයේ අයන. අශයක් අයන අත්අඩාගුසට අ ශීය ක ශඳයසේ  ්ර තය 

ව ්තයට.  

ඒ සේශ ප පඩවකපුශජ ක බුණු ේතතත අරයේපය ආයනතයයන 

ීැය ශපොලීියශයන්ත විභේී ව කේ සේ්දතේසක් ශේතය රීයනකේත් පප 

ශපොිමතතපක ුවපේශී්ත ඉල්කේ ියටියනේ.  

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ශපප ්රිේ සිම්ත මියනගියන ිේ පූ්දණ 

ආඳේධිත තත්ත්සයනට පත් වූ පුශීකයන්ත ශසනුශස්ත රුපියනල් 

මිිමයනයයනව ස්තදි මුෙකකුත්  ුවසේක කැූ  පුශීකයන්ත තඳිේ 

ේපතාපයන රුපියනල් කක්ෂ පි ෙක්සේ සය ස්තදි මුෙකකුත් ශීවීපට 

ශප්තප ිේිර වූ ශශශපොළ තඳිේ ස්තදි මුෙල් ශීවීපටත් වැබියට් 

පණ්ඩකශේ  අනුපැක යන කඳේ ීත්තේ. ඒ අනුස වුවසේපිටියන  

පඩවකපුස ිේ ශවොච්චිවශඩ් ්රිේ සිම්ත මියනගියන මවියයනශෙශෙයේ 

ිේ ුවසේක කැූ  ිතිබතතශෙශෙයේ ශසනුශස්ත මූිමව ස්තදි මුෙල් 

ශීවීප ශ ධ සයවිට අසත්ත ව  ක ශඳයසේ. මශතේප  මප ්රිේ සිම්ත 

ිේිරයනට පත් වූ ශශසතතථේය ව ඩියමි්ත ුතෙ ිමුෙේස ිේ යේවිව 

ිමුෙේස මක්ස ්රක තාතතව ණයන ව මි්ත පසක යසේ. ඒ තඳිේ අස ය 

මුෙල් ්රක පේෙයත් අපි කඳේ ශෙයසේ. ඒ පිිබඳඳ සේ්දතේසක් පප 

සභාගත* ව යසේ. අපි තක  ශෙවක් ීතස්තය ශප  ඒ වුසපයේ 
ස්තදි මුෙල් පළමුශසිර අදියන  ස ශයන්ත ශීසේ ක ශඳයසේ. 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  තය ජීවිතයන යනථේ තත්ත්සයනට පත් 

රීම පට ීත ිැරී තෙප පියනස ක්ප ීැීනපට ෙ අප වටුතුව ව මි්ත 

ියටියසේ. ඊශේ  දිය පේතල් විසිත රීම පට අපි වටුතුව වළේ. 

ආ ක්ෂව ිමුෙේ ිේ ශපොලීියයන ඒවේඳශරස පේතල්සක ආ ක්ෂේස 

තිවුරු ශවොට ක ශඳයසේ. පේ ශ ධ ත ධඳ්තර සේ්දතේසක් අරයේපය 

යපක ුවපේශී්ත කඳේ ීත්තේ. ඊශේ  දිය පේතල් ළමු්තශ  පැමිණීප 

අඩු පට්ටපව ක බුණත්  මයන ්රපශයන්ත යනිපත් අතට ිැශ නු 

යතැයි අප ඳකේශපොශ ොත්ුව සයසේ. මශතේප පසුගියන ඉතාෙේ ශඳොශිෝ 

ක්රිතතක යනේිර පල්ිමසක ශශස ශපශියන්ත ියදු ශවරුණේ. මශතේප 

පසුගියන ියකු ේෙේ මුතතිම ධ පල්ිම ුවළ යනේඥේ ියදු ව නු කැබුසේ. ශ ධ 

ියයනලු වටුතුව ඳේරේසරී්ත ශතො ස ව  ශීය යනෙපට අස ය 

ආ ක්ෂේස තික ව රීම පට අශප් ආ ක්ෂව අා  තපත් වී 

ක ශඳයසේ. යමුත්  පප අසතතථේ ීණයේසවදී තඳි්ත වළ අ්තෙපට 

ශපප අයුව  ත ධපූ්දණශයන්තප පිවී ශීොතත යැක  ඳස අපි 

ියයනලුශෙයේප පතව තඳේ ීත ුතුවයි. ශපොවෙ  අෙ අපිත් ශීොදුරු වී 

ඉ්තශ්ත ශීෝලීයන ත්රතතතසේෙයනටයි. ඒ සයේපේ යනට කාවේශජ ියට 

ත ධඳ්තර වූ ියයනලුශෙයේ අත් අඩාගුසට ීත්තත්  ශසයත් ආවේ  

ීණයේසරී්ත ඒ ත්රතතතසේෙයන කාවේසට අත ශපොස්තයට ඉඩ 

ක ශඳයසේ. මප ිරතේ ශ ධ ශීෝලීයන ත්රතතතසේෙයන ප ේතයන රීම පට 

තේතය්තත  ස ශයන්ත ියයනලු  ටසල් මවට මක් වියන ුතුවයි. බුශධි 

ශතො ුවරු ිේ තේක්ෂණයන හුසපේරු ව  ීත ුතුවයි. ශපප 

ත්රතතතසේෙයන ප ේතයන රීම ප අපට වි ේක අියශයනෝීයනක්. ශ ධ තඳිේ 

පසක ය ීනක   ේමුසත්  ක්ක පත් වළ ුතුවයි. ඒ තඳිේ ්රක ත්රතතත 

පයත ිඳු්තසේ දීපට අපි ක්රියනේ ව මි්ත ියටියසේ. [ඳේරේ රීම  ධ] 

මල්ටීටීඊ ත්රතතතසේෙයන ප ේතයන රීම ශ ධදී ශකෝවශේ   ටසල් 

ීණයේසව බුශධි ිේ ආ ක්ෂව අා  තිේයන අපට කැබුණු ඳස ඔඳ 

ියයනලුශෙයේප ේතයසේ. මශතේ ය ධ  ඊටත් සඩේ තේතය්තත  

තිශයනෝීයනක් ශීෝලීයන ත්රතතතසේෙයන ප ේතයන රීම ප තඳිේ අපි කඳේ 

ීත ුතුවයි. තපිරු්ත තේතය්තත  තිශයනෝීයන කඳේ ීැීනප විශශ  

ිමුෙේ ශප ටට ශී්තසේ ීැීනපට සූෙේය ධ වීපක් ශකත හුසේ 

ෙක්සයසේ.  

යමුත් මසැිර ශෙයනක් ියදු ස්තශ්ත යැිැ. ියයනලු පේ්ද තසයන්තශ  

තිේයන කඳේශීය අපි ඊට මුහුණ ශෙයසේ   ශට් ආ ක්ෂේස තිවුරු 

ව යසේ. ඒ තඳිේ වුසපයේ ව ය යවීය තේක්ෂණයන අපි කඳේ 

ී්තය වුසපයේ ඳසත් ීරු වථේයේයනවුවපිර  පේ ශපතැයදී 

තඳි්ත ව ්තය වැපැක යි. ශ ධ ත්රතතතසේදී ිේ ශශ පේකය 

අ්තතසේදී්තශ  අ මුණ  ශට් මදිශයෙේ වටුතුව අඩේළශවොට තය 

ජීවිතයන වඩේවප්පල් ව   ට ුවළ ්ර තය පසේ තප්තශ  පුව 

ශශ පේකය අ මුණු ඉුව ව  ීැීනපයි.  තයනක් ිැටියනට අපි ඒවට 

ඉඩ ශේතශ්ත යැිැ. අපි ්රප්රපශයන්ත තේපේයය තය ජීවිතයන 

ආ  ධභ වළ ුතුවයි  මදිශයෙේ සැඩ වටුතුව ක්රියනේත්පව වළ ුතුවයි. 

ිැප විටප ඉසියල්ශක්ත ිේ විපියල්ශක්ත වටුතුව වළ ුතුවයි. ඒ 

තඳිේ මවට මක් වී අත්සැල් ඳැඳ ී්තයේ ශකත ශපප 

පේ්දිමශ ධ්තුවස ිරශයනෝතයයන ව ය ඔඳ තැපශී්ත පේ ඉල්කේ 

ියටියසේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. 

ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක පැක ුවපේ. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා (රාජය වයවසාය  කන්ද 
ේඩරට ේරුමය සහ මහනුවර සංවර් න අමාතයතුමා සහ 
පාර්ලිවම්න්තුවේ සභානායකතුමා) 
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல - அரெ ததொழில்முயற்ெிகள், 

ேமலநொட்டு ேரபுொிமேகள் ேற்றும் கண்டி அபிவிருத்தி 

அமேச்ெரும் பொரொளுேன்றச் ெமப முதல்வரும்) 

(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Public 
Enterprise, Kandyan Heritage and Kandy Development and 
Leader of the House) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  2019 අශ්රේල් 21සය දිය ියදුවූ 

අසේතයේස්තත ියදුවීශප්ත ජීවිත වි ේක ීණයක් ිේ ශශපළ 

ිේිරයනක් ියදුවූ අත   පේශ  අපේතයේා යන පිහිටි ශීොඩයැන්ල්ක 

අතක ශිෝටකයනව ෙ පිපිම පක් ියදුවී ක බුස. පේශ  අපේතයේා යන  

ශකෝව ශසළඳ පරයතතථේය ශීොඩයැන්ල්ශල් පිහිටි ිරතේ මප 

ශීොඩයැන්ල්ක ශඳෝ ධඳවරුස්තශ  ඉකක්වයනක් වියන ිැරී ඳැවි්ත 

ති ආ ක්ෂව තත්ත්සයන යනිපත්ස ශයොක ූ  ශියි්ත ආ ක්ෂේස 

පිිබඳඳස පට කැබුණු ේපශෙතත පත පේ පේශ  අපේතයේා යනට 

ශයොශීොතත පේශ  ිරසශතේ  ේතවේතා වටුතුව ියදු වළ අත   පේශ  

පේරය ඒවවයන විිය්ත පිනුස  දිතතත්රික්වශේ  ශීෞ සීනයන තතසේමී්ත 

සි්තශතේකේ - පක්ෂ ක්රියනේවේතා්ත ශයොශසයි -[ඳේරේ රීම  ධ] ෙැනුසත් 

රීම ප ේශෙතේ "Colombo Telegraph" යමි්ත ිැඳි්තශසය පිිබීත් 

ශසේ අඩවිශේ  2019.04.2  දිය පළ ව ය කෙ ිමපියනරී්ත ේපුටේ 

ීත් ශවොටතත රීහිපයනව ියාික පතාස්දතයයන යුවළත් ිමපියනක් 

යනැවීපට වටුතුව ව  යක  ඳස පේ ශසත ෙැය ී්තයට කැබිස. 

යමුත්  ආ ක්ෂේස පිසත පේ ිරසශතේ රැඳී ියටි ශියි්ත මප ිමපියන 

රීයනසේ ඳැලීපට පට අසතතථේසක් ශයොකැබුස. යමුත් පසුස ශ ධ 

ත ධඳ්තරශයන්ත පේ ශසත ශතො ුවරු කැබුණු පසු  ඒ පිිබඳඳස පේ 

ශතොයනේ ඳැලූ අත   මප ිමපිශේ  තේක සේෙයන යක  ව ය අ්තෙශ ධ 

රීියප වරුණක්  රීියප පඩ ්රිේ යනක්   ේතය විශ ෝධී රීියසක් ශිෝ 

අඩාගු ශයොසය ඳස පප ්රවේ  රීම පට වැපැත්ශතමි. ශ ධ ිමපිශේ  

අ්තත්දීත වූශේ  පසුගියන අශ්රේල් 21සය දිය  ශට් යක  වූ බිහිසුණු 
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————————— 
*  පුසනතකාලව  තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 



පේ්දිමශ ධ්තුවස 

තත්ත්සයන ත ධඳ්තරශයන්ත සී රීස ුතුව පුශීකයන්ත මයන සළක්සේ 

ීැීනප තඳිේ තප වේ්දයනයන ිරසැ දිස වශළේ ෙ යන්තය පිිබඳඳසයි.  

 ට ුවළ යක  සය ඕයෙප ියදුවීපක් ත ධඳ්තරශයන්ත පිතයතේස 

ෙැනුසත් රීම ශ ධ අයික යන පේරයශජදී්ත තුවස යතැයි පේ වි තසේත 

ව ය ශියි්ත පේශ  පේරය ඒවවශේ  ිරකරේතා්තටෙ ඒ අයික යන 

ක ශඳය ඳස පශ  වි තසේතයනයි. මශප්තප ීරු වථේයේයනවුවපිර  

ශ ධ ිමපියන ත ධඳ්තරශයන්ත ශපොලීියයන  අෙේළ ිරකරේතා්ත ේය්තදුස 

ෙක්සයසේ. ප්තතකවට යනසපු ිමුතපක් ීැය ෙැ්ත ේය්තදුස 

ෙක්සයසේ.  අශ්රේල් 4සැිර ෙේ කැබුණු ශතො ුවරු ීැයත් ශ ධ විධියනට 

ේය්තදුශස්ත වටුතුව වළේ ය ධ අපට ජීවිත 300ක් ශේ ේ ී්තය 

ක බුණේ ශ්තෙ?   [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ආණ්ඩුස අශප්ෙ? [ඳේරේ රීම  ධ] 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Hon. Lakshman Kiriella, you go ahead. 
 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අශ්රේල් 21 දිය යක  වූ බිහිසුණු තත්ත්සයන පිිබඳඳස බුශධි අා  
විම්ත සේ්දතේ වළ වරුණු ත ධඳ්තරශයන්තෙ ශපප ිමපියන 
ත ධඳ්තරශයන්ත ශපොලීියශේ  අෙේළ ිරකරේතා්ත ෙක්සය ේය්තදුසප 
ෙක්සමි්ත වේ්දයනක්ෂපස ක්රියනේපේ්දී ීත්ශත් ය ධ ශපස්ත වි ේක 
ජීවිත ිේිරයනක් ිේ ශශශපොළ ිේිරයනක් ියදු ශයොසය ඳස පැිැදිිමයන. 
පේශ  පේරයශජදි්ත ත ධඳ්තරශයන්ත- [ඳේරේ රීම  ධ] ශපොවක්ෙ? 
[ඳේරේ රීම  ධ] පේශ  පේරයශජදි්ත ත ධඳ්තරශයන්ත ීනක පක  
ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස ිේ ශපොලීියයන පන්්ත අෙේළ වටුතුව ව ය 
ඳැවි්ත  මයි්ත කැශඳය තේරේ ණ තී ණ පේ පිිබීැීනපට සූෙේය ධ 
ඳස පසතමි.  

මශප්තප  -ශ ධව තපයි ඉතේප සැෙීත් ශශ- ඒවේඳශර 
විපක්ෂයන ිරශයනෝතයයන ව ය පියනල් ිර ේ්තත ෙ ියල්සේ ප්තත්රීුවපේ 
පේරයයනට රීජසේ  ිමුෙේශජ 11ක් ප ේ ෙපේ ක ශඳයසේ රීයනකේ. ඒ 
ප්තත්රීුවපේ ශපොලීියයනට ගියනේප  ශපොිමතත යප දීකේ.  පියනල් ිර ේ්තත 
ප්තත්රීුවපේට ශවොශිොපෙ ශපොිමතත යප දු්තශ්ත? 11 ශෙයකු 
පැරුසේයන රීයනපු මව තේක සේෙයන අවුතතත්තය රීයනපු මවක් 
ශයොශසයිෙ? [ඳේරේ රීම  ධ] ීරු වථේයේයනවුවපිර  අපි මක්තත් 
තේක ව පක්ෂශේ - [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු දයාියරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Let  the Minister finish.  යපක ුවපේ වථේස අසත්ත ව ්තය. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

Let me finish this. 

ඒවේඳශර විපක්ෂයන ිරශයනෝතයයන ව ය පියනල් ිර ේ්තත ෙ 

ියල්සේ ප්තත්රීුවපේ- 

ගරු පියල් නිශ්ාන්ත ද ියල්වා මහතා 
(ேொண்புேிகு பியல் நிெொந்த த ெில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  මුවපේ පශ  යප රීජසේ. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ිතා. පප ඔඳුවපේශ  යප ඉල්කේ අතත ව  ී්තයසේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒ යප ඉල්කේ අතත ව  ී්තය. 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

2019 අශ්රේල් 2  දිය තතස්දණසේහිිරශේ  රර ුව ඉ " 

සැඩතටිශ්තදී ිමුෙේශජ 11ශෙයකු මියන ශීොතත යක  ඳසට අතතය  

්රශවෝපවේම  ියක විිම යක  සය අ්තෙශ ධ ්රවේ යනක් වළෙ  

අත්අඩාගුසට ීැීනපක් ියදු වුශණ් යැිැ. [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු පියල් නිශ්ාන්ත ද ියල්වා මහතා 
(ேொண்புேிகு பியல் நிெொந்த த ெில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අසතතථේස ශේතය ධ. ශපොඩ්ඩක් ඉ්තය.  මුවපේ වථේස ඉස  

වළේප පප අසතතථේස ශේතය ධ.   [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ප්තතල්සකට ිමුතපක් ිමයනපු පශ  පේරය ඒවවශේ  අයන 

තාපේ්තඩ් ව ශීය ඉ්තයසේ. ප්තතල්සකට ිමයනපු ිමුතපක් 

අල්කේශීය ශපුවප්තකේ ෙඟකයසේ. ශපොශිොට්ුවශජ ප්තත්රී 

ස ශයනක් තේක සේෙයන අවුතතත්තය "ිමුෙේශජ 11 ශෙයකු පැරුසේ"යන  

රීජසේ.  මුවපේ ශවොශිොපෙ පේ්දිමශ ධ්තුවසට ම්තශ්ත?   

 

ිදිිය ීනක යන රීයන්තශ්ත ශපොවක්ෙ? [ඳේරේ රීම පක්] අපි  

මක්තත් තේක ව පක්ෂශේ . ශ්රී කාවේ ිරෙිතත පක්ෂයනයි  

ශපොශිොට්ුවසයි මවට සැඩ ව යසේ. ඒවයි මෙේ අප අතත වශළේ. 

ඒවයි මෙේ අපි අතත ව කේ තමු්තයේ්තශතේකේ ආණ්ඩු පක්ෂයන  

ිැටියනට පත් වුශණ්. 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

යයි  ඔච්ච  භයන? 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

අපි මක්තත් තේක ව පක්ෂශේ . අපට විරුශරස ශ්රී කාවේ ිරෙිතත 

පක්ෂයනයි  ශපොශිොට්ුවසයි මවට සැඩ ව යසේ. අපි ඒවට භයන 

යැිැ. ෙැ්ත ප්තතල්සකට ිමයනපු ිමුතපක් ඳෙේශීය ශ ධ අයන ඒව 

පිුවපත දුසයසේ. 
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[ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක පිතේ] 
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ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒව ිමයන්තය රීජශජ වවුෙ? 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ඒ විධියනට අශ්රේල් 4සැිර ෙේ කැබුණු ශතො ුවරු පතතශතේ ගියනේ ය ධ 

ජීවිත 400ක් ශේ ේී්තය ක බුණේ. මතශවොට පියනල් ිර ේ්තත 
ප්තත්රීුවපේ ශවොශිොපෙ මිබශේ  ඉ්තශ්ත? [ඳේරේ රීම  ධ] පප 

අසතේය ස ශයන්ත රීයනයසේ  ීනක යන ක්රියනේත්පව ව යසේ ය ධ - 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අ ධශපෝ! ශ ධ ශීොල්ශකෝ ීනක යන ීැය වථේ ව යසේ.   

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීනක යන ක්රියනේත්පව ව යසේ ය ධ  ශපොලීියයන - [ඳේරේ රීම පක්] 

අපි ශපොලීියයන ශපශියනස්තශ්ත යැිැ. ශපොලීියයන ක ශඳ්තශ්ත 

අීපැක ුවපේ යනටශත් ශයොශසයි. ශපොලීියයන අපි යනටශත් ශයොශසයි 

ක ශඳ්තශ්ත. වවුෙ  ශපොලීියයන ශපශියනස්තශ්ත? මක්තත් තේක ව 

පක්ෂශේ  අයනට හිතාිැ  ව ්තය  වවුෙ ශපොලීියයන ශපශියනස්තශ්ත? 

පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ ශවොශිොපෙ මිබශේ  ඉ්තශ්ත? ිමුෙේශජ 

11ශෙශයක් පැරුණේයන රීජසේ. 

 
ගරු පියල් නිශ්ාන්ත ද ියල්වා මහතා 
(ேொண்புேிகு பியல் நிெொந்த த ெில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු පියනල් ිර ේ්තත ෙ ියල්සේ පැක ුවපේ. ඔඳුවපේශ  යප 

රීයනැවුණු ිරතේ අසතතථේස ශෙයසේ. ශ ධ වරුණ දී්දඝ විසේෙයනක් 

ව ී්තය මපේ. තමු්තයේ්තශතේකේට ශ ධ පේතිවේස ීැය වථේ 

ව ්තය ෙසතත ශෙවක් ක ශඳයසේ.  

පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේට පපණක් අසතතථේස ශේතය ධ.   

 
ගරු පියල් නිශ්ාන්ත ද ියල්වා මහතා 
(ேொண்புேிகு பியல் நிெொந்த த ெில்வொ) 

(The Hon. Piyal Nishantha De Silva) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක අපේතයුවපේ 

පශ  යප තඳි්ත වළේ. විශ ේෂශයන්තප තතස්දණසේහිීනශේ  රර ුව 

ඉ රර සැඩ තටිශ්තදී පේ ව පු ්රවේ යන ත ධඳ්තරශයන්ත රීයන්තය 

ඕයෙ. මප ්රවේ යන පිිබඳඳ ිරසැ දි රීම පක් පප ඒ මක්වප ව කේ 

ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප  ඊට වියේඩි කීපයනවට ේඩදී මප ්රවේ යන 

ව පු ප්තත්රීුවපේ පිිබඳඳසත් පේ ඒ අසතතථේශජ තඳි්ත ව කේ 

ක ශඳයසේ. CID මවට පශී්ත ඒ ීැය වට ේත්ත  ී්තය 

පුළුස්ත. ිැඳැයි  තේක සේෙයන අවුළුස්තය කක්ෂතප්ත රීතායල්ක 

යපක ුවපේශ  ේපශෙතත අනුස ක්රියනේත්පව වුණු ශීෝක ඳේකයන්තශ  

වටුතුව ීැය අඩු ීණශ්ත වට ේත්ත යනක් ී්තයසත් මුවපේ 

වැශඳජශජ යැිැ. මසැිර තත්ත්සයනක් ක ශඳ්තශ්ත. [ඳේරේ රීම පක්] 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  359ශෙශයක් පැරුණේයන රීයනකේ ආණ්ඩුශජ 

පේරය ්රවේ ව යුවළු ියයනලුශෙයේ ෙසතත ීණයේසක් ්රවේ  වළේ. 

ඒ ්රවේ  ත ධඳ්තරශයන්ත  ශට් තයතේස යවිතතශත්තශ්ත යැශෙ?  ඒ 

සේශ ප  ඒ ීණය 253 ෙක්සේ අඩු  වුශණ් ශවොශිොපෙ? මසැිර 

්රවේ ත් ශ ධ ආණ්ඩුස විිය්ත -ශ ධ  තයන විිය්ත- ව  ක ශඳයසේ. පප 

ව පු ්රවේ යන පප ිරසැ දි වළේ. පප ඒ පිිබඳඳස වයීේුවස 

්රවේ  වළේ. මප ිරතේ පප ීනතයනුකූකස වටුතුව ව  ක ශඳයසේ. 

කක්ෂතප්ත රීතායල්ක යපක ුවපේ පප පේ්දිමශ ධ්තුව මය මව ීැය 

වථේ ව යසේ. පප ඊශේ  CID මවට ගිහිල්කේ වට ේත්ත  දීකේ 

තපයි අෙ පේ්දිමශ ධ්තුවසට ආශජ. තමු්තයේ්තශතේ ිේතශ්ත පශ  

පේ්දිමශ ධ්තුව ීපය යසත්ස්තයෙ? 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අෙ ශ ධ වරුණ විසේෙයනක් ව ී්තය ඳැිැ  තස සැඩ වටුතුව 

ක ශඳයසේ. 

තමු්තයේ්තශතේකේශ  වතේසකදී අසතතථේස කැශඳයසේ  

පැිැදිිම රීම  ධ ව ්තය.  

තසත් වවුෙ point of Order තඳිේ අසතතථේස ඉල්ලුශජ? අෙ 

ිරවරුශණ් ශසකේස ී්තය මපේ. අෙ තේවච්ඡේ ව ්තශ්ත සටියේ 

වේ ණේසක් ීැය. [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු දයාියරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
Sir, I rise to a point of Order. 
 
ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  කක්ෂතප්ත රීතායල්ක යපක ුවපේ 

ිමුතපක් ීැය වතේ වළේ. යමුත් අපි ඒ ිමුතප ෙැක්ශක් යැිැ. 

ශයොෙැවපු  

ිමුතපක් ීැය ශවොශිොපෙ වතේ ව ්තශ්ත? 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු ෙයනේියතා තයනශතේව  ප්තත්රීුවපේ  point of Order මව 

ශපොවක්ෙ? 

 
ගරු දයාියරි ජයවසේකර මහතා  
(ேொண்புேிகு தயொெிறி ஜயமெகர) 

(The Hon. Dayasiri Jayasekara) 
ීරු වථේයේයනවුවපිර  ශපතැය ක ශඳය ්ර තයයන ශ ධවයි. ඒ 

ිමපියන ිේතශ්ත  ශ ධ  ශට් වැබියට් අපේතයස යනකුශ  වේප ශේ දී.  

වැබියට් අපේතයස යනේශ  පේරය ශල්ව ධකේ ඒ ිමපියන ිෙයසේ  ශ ධ 

 ශට් තේක සේෙයනත්  ආී ධසේෙයනත් යවිතතසීප තඳිේ. ීරු පියනල් 

ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ දීපු වට ේත්ත යන ීැය මුවපේ ෙැ්ත රීජසේ.  

 ශට් තයේධිපක ුවපේට විරුශරස  මශිප යැත්ය ධ මුවපේ ීත් ක්රියනේ 

පේ්දී ත ධඳ්තරශයන්ත සැරැදි ්රසිත්ක යනක්  පඩ ්රචේ යනක්  ිෙකේ 

ඒව  මුළු  ටටප ශඳේතය පුළුස්ත ය ධ  ඒ යපක ුවපේශී්ත වට 

ේත්ත යනක් ීත්ශත් යැත්ශත් යයි රීයනකේයි පේ අි්තශ්ත.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඒව අෙ විසේෙශේ දී අි්තය.  

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ேனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

Sir, I rise to a point of Order.  
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක අපේතයුවපේ. ඊළඟට  ීරු 

පනූෂ යේයේයනක්වේ  ප්තත්රීුවපේ. මතැිර්ත ඒ වේ ණයන ඉස යි.  

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ඒ ීරු ප්තත්රීුවපේ පශ  යප තඳි්ත 

වළේ. ඒ ිමපියන ීනක පක ුවපේට ඉදිතාපත් ව  ක ශඳයසේ. මුවපේ 

තී ණයනක් ශෙයි  ඒ ිමපියන ත ධඳ්තරශයන්ත. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු පනූෂ යේයේයනක්වේ  ප්තත්රීුවපේ. 

 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ேனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  රරිමුෙේශජ ශතඳළු්ත 11ශෙශයකු 

පැතාකේයනරර  රීයනපු  ්රවේ යන  ත ධඳ්තරශයන්ත වට ේත්ත යනක් 

ීත්තේ. අපි හිතයසේ  ඒ ත ධඳ්තරශයන්ත ඉදිතාශේ දී ීනක යන 

ක්රියනේත්පව ශජවි රීයනකේ. ඒ සේශ ප   රීතායල්ක අපේතයුවපේ 

ිමුතපක් ීැහුසේයන  මයන ිේමුදුරුස්ත සි්තශතේකේට ශඳේතය කෙතතක  

ව  ක බුණේයන  මහි තයේධිපක ුවපේට පඩ ීතේ ක බුණේයන ආදි 

ස ශයන්ත ශයොශයනක් වතේ රීයනයසේ. අප රීයන්තශ්ත ඒ වරුණු 

ෙැයී්තය වරුණේව කේ ඒ ිමපියන  තභේීත ව ්තය රීයනකේයි. 

මතශවොට ෙැයී්තය පුළුස්ත  මහි ශපොවක්ෙ ක ශඳ්තශ්ත රීයනකේ. 

[ඳේරේ රීම  ධ] මතශවොට යත්ත ශපොවක්ෙ  රීයනකේ   ටට 

ෙැයී්තය පුළුස්ත. [ඳේරේ රීම  ධ]  

 
ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

ශවෝ  ිමුතප? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ශවෝ  ිමුතප?  

 
ගරු වාසුවද්ව නානායක්කාර මහතා 
(ேொண்புேிகு வொசுமதவ நொைொயக்கொர) 

(The Hon. Vasudeva Nanayakkara) 

අප ඉදිතාශේ  යැක  ිමුතපක් ීැය වතේ ව යසේ. ඒව යනවේශ  

ිමුතපක්. [ඳේරේ රීම  ධ]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

Order, please!  
මීළඟට  ්රරේය වටුතුව ආ  ධභශේ දී ශයනෝතයේ.  

පයත් ශවුව ධපත් පිිබීැ්තවීප. ශයනෝතයේ අාව 1  ීරු 

තභේයේයනවුවපේ. 

පනත් වකටුම්පත් පිිබගැන්වීම 
ெேர்ப்பிக்கப்பட்ட ெட்டமூலங்கள் 

BILLS PRESENTED 
 

I 
 

සමාගම් (සංවශ්ෝ න) පනත් වකටුම්පත 
கம்தபனிகள் (திருத்தம்) ெட்டமூலம்    

COMPANIES (AMENDMENT) BILL 

"2007 අාව 07 ෙ ය තපේී ධ පයත තාශ ෝරයයන රීම ප තඳිේ වූ 
පයත් ශවුව ධපතරී. 

 
(අපේතය පණ්ඩකශේ  අනුපක යන ේතසේ ක ශේ.)" 

 
පිිබගන්වන ලද්වද් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු  දිගුකාලීනව 

අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංි  කිරීම  සමුපකාර සංවර් න සහ 
වෘත්තීය පුහුු හා නිපුණතා සංවර් න අමාතයතුමා වවනුවට ගරු 
ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා ිමියනි. 

2019 මැයි මස 21 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියිමය ුතතුයයි ද  
එය මුද්රණය කළ ුතතුයයි ද  අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයකමු කළ ුතතුයයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

 

மகத்ததொழில், வொைிப அலுவல்கள், நீண்டகொலேொக இடம் 

தபயர்ந்த நபர்களின் ேீள்குடிமயற்றம், கூட்டுறவுத்துமற அபிவிருத்தி, 

ததொழில் பயிற்ெி ேற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமேச்ெர் ெொர்பொக 

ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல அவர்களொல் ெேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2019 மே 21, தெவ்வொயக்கிழமே இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்ெிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறெொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 
of Industry and Commerce, Resettlement of Protracted Displaced 
Persons,  Co-operative Development and Vocational Training and Skills 
Development; to be  

read a Second time upon Tuesday, 21st May, 2019 and to be 
printed; and to be referred  to the relevant Sectoral Oversight 
Committee.  

 

II 
 

ශ්රී ලංකා ඉඩම් වගකඩකිරීවම් සහ සංවර් නය කිරීවම් 
සංසනථා (සංවශ්ෝ න) පනත් වකටුම්පත 

இலங்மகக் கொைி ேீட்டல் ேற்றும் அபிவிருத்திக் 

கூட்டுத்தொபனம் (திருத்தம்) ெட்டமூலம் 
SRI LANKA LAND RECLAMATION AND DEVELOPMENT 

CORPORATION (AMENDMENT) BILL  

"19   අාව 15 ෙ ය ශ්රී කාවේ ඉඩ ධ ශීොඩරීම ශ ධ ති තාස්දරයයන 
රීම ශ ධ තාතතථේ පයත තාශ ෝරයයන රීම ප තඳිේ වූ පයත් ශවුව ධපතරී. 

(අපේතය පණ්ඩකශේ  අනුපක යන ේතසේ ක ශේ.)" 

 
පිිබගන්වන ලද්වද්  මහානගර හා නසනනාහිර සංවර් න 

අමාතයතුමා වවනුවට ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා ිමියනි. 
2019 මැයි මස 21 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියිමය ුතතුයයි ද  

එය මුද්රණය කළ ුතතුයයි ද  අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයකමු කළ ුතතුයයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

 
ேொநகரங்கள் ேற்றும் மேற்கு அபிவிருத்தி அமேச்ெர் ெொர்பொக 

ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல அவர்களொல் ெேர்ப்பிக்கப்பட்டது. 

2019 மே 21, தெவ்வொயக்கிழமே இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்ெிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறெொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 
 

Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of  the 
Minister of Megapolis and Western Development; to be read a Second 
time upon Tuesday, 21st May, 2019 and to be printed; and to be 
referred  to the relevant    Sectoral Oversight Committee.  
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III 
 

 වමෝටර් වාහන (සංවශ්ෝ න) පනත් වකටුම්පත 
 மேொட்டொர் வொகனம் (திருத்தம்) ெட்டமூலம்    

MOTOR TRAFFIC (AMENDMENT) BILL 

"(203 සය අධිවේ යන වූ) ශපෝට්ද සේිය පයත තාශ ෝරයයන රීම ප 

තඳිේ වූ පයත් ශවුව ධපතරී. 

(අපේතය පණ්ඩකශේ  අනුපක යන ේතසේ ක ශේ.)" 

 
පිිබගන්වන ලද්වද් ප්රවාහන හා ියිමල් ගුවන් වසේවා අමාතයතුමා 

වවනුවට ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා ිමියනි. 
2019 මැයි මස 21 වන අඟහරුවාදා වද වන වර කියිමය ුතතුයයි ද  

එය මුද්රණය කළ ුතතුයයි ද  අදාළ ආංශික අධීක්ෂණ කාරක සභාවට 
වයකමු කළ ුතතුයයි ද නිවයෝග කරන ලදී.  

 
 

மபொக்குவரத்து ேற்றும் ெிவில் விேொனச் மெமவகள் அமேச்ெர் 

ெொர்பொக ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல அவர்களொல் ெேர்ப்பிக்கப் 

பட்டது. 

2019 மே 21, தெவ்வொயக்கிழமே இரண்டொம் முமற ேதிப்பிடப்பட 

மவண்டுதேனவும் அச்ெிடப்பட மவண்டுதேனவும் உொிய துமறெொர் 

மேற்பொர்மவக் குழுவுக்கு ஆற்றுப்படுத்தப்பட மவண்டுதேனவும் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

 
Presented by the Hon. Lakshman Kiriella on behalf of the Minister 

of Transport and Civil Aviation ; to be read a Second time upon 
Tuesday, 21st May, 2019 and to be printed; and to be referred  to the 
relevant Sectoral    Oversight Committee.  

 

පාර්ලිවම්න්තුවේ රැසනවීම් 
பொரொளுேன்ற அேர்வு 

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 

මතු පළ වන වයෝජනාව  නයාය පත්රවයහි ියබිණ : 
ஒழுங்குப்பத்திரத்தில் பின்வரும் பிமரரமை இருந்தது: 

The following Question stood on the Order Paper: 
 

 
"පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  ිරශයනෝී  හි විධිවිරේයසක කුපක් 

තඳි්තස ක බුණෙ  අෙ දිය රැතතවී ධ පැසැත්ශසය වේක ශජකේස අ. භේ. 1.00 

ියට අ. භේ.  .30 ෙක්සේ වියන ුතුවයන. අ. භේ. 2.00ට පේ්දිමශ ධ්තුවශජ තතථේස  

ිරශයනෝී  (5) ක්රියනේත්පව වියන ුතුව යන. අ. භේ.  .30ට වථේයේයනවුවපේ 

්ර තයයන ශයොවිපතේ පේ්දිමශ ධ්තුවස වල් තැබියන ුතුව යන." 

 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ඉිත ශයනෝතයේශජ තඳි්ත "අ. භේ. 

 .30" යන්තය "අ. භේ. 7.00" ස ශයන්ත තාශ ෝරයයන වියන ුතුවයි. 
 

ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු ආශු පේ ියාි ප්තත්රීුවපේ. මුවපේ පැිැදිිම රීම පක් තඳිේ 

වියේඩියනව වේකයනක් ඉල්කේ ියටියනේ.  

  
ගරු (මහාචාර්ය) ආ ස මාරියංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ேொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  පේතතකු ඉතාෙේ ියදු වුණු ියශධියන 

ත ධඳ්තරශයන්ත අක ීරු තයේධිපක ුවපේ විිය්ත ශරේෂතයේධිව ණ 

විිරසුරු විජිත් පකල්ශීොඩ පැක ුවපේශ  ්රරේයත්සශයන්ත ත්රිපුශීක 

වමිුවසක් පත් ව නු කැබුසේ. මප වමිුවස පන්්ත වමිුව සේ්දතේස 

ෙැයටපත් තයේධිපක ුවපේ ශසත කඳේ දීකේ ක ශඳයසේයන රීයනකේ අපි 

පේරයසිම්ත ෙැය ීත්තේ. ඒ ිරතේ ඒ පිිබඳඳස ීරු 

වථේයේයනවුවපේශ  අසරේයයන ශයනොමු ව කේ ඒ වමිුව සේ්දතේස ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවසට කඳේී්තය. ශපොවක්ෙ ියශර වුශණ් රීයනය මව 

මප වමිුව සේ්දතේස ුවිබ්ත අපිත් ෙැය ී්තය  වැපැක යි. මයන 

පේ්දිමශ ධ්තුවසට කඳේශීය ඒ ීැය අපි තේවච්ඡේ වළ ුතුවයි රීයනේ 

පේ ශයනෝතයේ ව යසේ. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
මප ඉල්ලීප ත ධඳ්තරශයන්ත තයේධිපක  ශල්ව ධුවපේට ේතසේ   

මප සේ්දතේස ශී්තසේ ී්තය ඳක්තය ධ. 

ඊළඟට අෙ දියට ිරයනමිත ්රරේය සැඩ වටුතුව. 

 
ගරු ශ්ාන්ත නණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara) 
  
නැඟී ියටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ීරු  ේ්තත ඳණ්ඩේ  ප්තත්රීුවපේ. 

 

ගරු ශ්ාන්ත නණ්ඩාර මහතා 
(ேொண்புேிகு ெொந்த பண்டொர) 

(The Hon. Shantha Bandara)  

ීරු වථේයේයනවුවපිර  මප වමිුව සේ්දතේස විශ ේෂශයන්තප 

පේ්දිමශ ධ්තුවසටත්  ඒ සේශ ප පි තයතේසටත් ්රියශර ව යසේයන 

රීයනකේ ශ ධ සයශවොට අක ීරු තයේධිපක ුවපේ විිය්ත ේතසේ 

ක ශඳයසේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 
ශිොඳයි. මයන ඉක්පිර්ත පේ්දිමශ ධ්තුවසට කඳේ ශේතය. 

මතශවොට පට table ව ්තය පුළුස්ත.  

ඊළඟට අෙ දියට ිරයනමිත සැඩ වටුතුව. අෙ දිය යයේයන පත්රශේ  

විෂයන අාව 1  ශපොල් තාස්දරය (තාශ ෝරය) පයත් ශවුව ධපත  

ශෙසැිරස  රීයනවීප  විසේෙයනරී්ත ශතො ස ත ධපත රීම ප.  

 
 

වපකල් සංවර් න (සංවශ්ෝ න) පනත් 
වකටුම්පත 

ததங்கு அபிவிருத்தி (திருத்தம்) ெட்டமூலம் 
COCONUT DEVELOPMENT (AMENDMENT) BILL 

 
වද වන වර කියවීවම් නිවයෝගය කියවන ලදී. 
இரண்டொம் ேதிப்பிற்கொன கட்டமள வொெிக்கப்பட்டது. 

Order for Second Reading read. 
 
ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  "පයත් ශවුව ධපත ෙැ්ත ශෙසය ස  

රීයනවියන ුතුවයන"යි පේ ශයනෝතයේ ව යසේ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව වද වන වර කියවන ලදී.   
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி,  ெட்டமூலம் இரண்டொம் முமறயொக ேதிப்பிடப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill accordingly read a Second time. 

 
 

මතු පළවන වයෝජනාව සභා සම්මත ිමය.: 
''පනත් වකටුම්පත පූර්ණ පාර්ලිවම්න්තු කාරක සභාවකට පැවරිය  

ුතතු ය.'' --[ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා] 
தீர்ேொனிக்கப்பட்டது. 

"ெட்டமூலம் முழுப் பொரொளுேன்றக் குழுவுக்குச் ெொட்டப்ப 

டுேொக"  [ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல] 

Resolved: 
"That the Bill be referred to a Committee of the whole Parliament." 

- [The Hon. Lakshman Kiriella.] 
 
කාරක සභාවවහිදී සලකා නලන ලදී. 
[ගරු  කථානායකතුමා මූලාසනාරූඪ ිමය.] 
குழுவில் ஆரொயப்பட்டது. 

[ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் தமலமே வகித்தொர்கள்.] 

Considered in Committee. 
[THE HON. SPEAKER in the Chair.] 

 
1 වන සහ 2 වන වගන්ිය පනත් වකටුම්පවතහි  වකකටසක් 

හැටියට ියබිය ුතතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
1 ஆம் , 2 ஆம் வொெகங்கள்  ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clauses 1 and 2 ordered to stand part of the Bill. 
 

 
3 වන වගන්ියය.- (ප්ර ාන ප්රඥප්තියව  2අ අලුත් 

වගන්ියය ඇතුළත් කිරීම.) 
வொெகம் 3.- (முதன்மேச் ெட்டவொக்கத்தில் 2அ 

என்னும் புதிய பிொிவிமன உட்புகுத்துதல்) 
CLAUSE 3.- (Insertion of new section 2A in the principal enactment.) 

 
ගරු දිවන්ෂන ගුණවර් න මහතා 
(ேொண்புேிகு  திமனஷ் குைவர்தன) 

(The Hon. Dinesh Gunawardena) 
ීරු තභේපක ුවපිර  3සය සී්තක යනට පිත තඳි්ත 

තාශ ෝරයයන පේ ඉදිතාපත් ව යසේ: 
 

2 අ. (1) සී්තක යන  ුව්තසය ශප්ිමශයනහි  “විෂිව්දප ේපේධියනක් ශිෝ 

පිිබීත් සුදුසුවපක් ිේ ෙැනුපක් යක ර රීයනය සචය ටිව මවුව ව ්තය. "  

 
So, someone who is qualified will be appointed. 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

We accept that, Sir. 

 
සංවශ්ෝ නය පිිබගත ුතතුය යන ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා 

සම්මත ිමය. 
திருத்தம் விடுக்கப்பட்டு ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Amendment put, and agreed to. 

 
3 වන වගන්ියය  සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්  පනත් වකටුම්පවතහි  

වකකටසක් හැටියට ියබිය ුතතුයයි නිවයෝග කරන ලදී. 
3 ஆம் வொெகம் திருத்தப்பட்டவொறு ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக 

இருக்க மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 3, as amended, ordered to stand part of the Bill. 

4 වන  වගන්ියය පනත් වකටුම්පවතහි වකකටසක් හැටියට ියබිය 
ුතතු යයි නිවයෝග කරන ලදී. 

4 ஆம் வொெகம்  ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்கமவண்டுதேனக் 

கட்டமளயிடப்பட்டது. 

Clause 4 ordered to stand part of the Bill. 
 

ප්රඥප්තිය වගන්ියය සහ නාමය පනත් වකටුම්පවතහි වකකටසක් 
හැටියට ියබිය ුතතුයයි නිවයෝග කරන ලදී.  

පනත් වකටුම්පත  සංවශ්ෝ න සහිතව වාර්තා කරන ලදී.  
ெட்டேொகு வொெகமும் தமலப்பும் ெட்டமூலத்தின் பகுதியொக இருக்க 

மவண்டுதேனக் கட்டமளயிடப்பட்டது. 

ெட்டமூலம் திருத்தங்களுடன் அறிக்மக தெய்யப்பட்டது. 

Enacting Clause and Title ordered to stand part of the Bill.  
Bill reported with Amendments. 

 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

I move,  
"That the Bill, as amended, be now read the Third Time." 

ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
පනත් වකටුම්පත ඊට අනුකූලව  සංවශ්ෝධිතාකාරවයන්  තුන් වන 

වර කියවා සම්මත කරන ලදී.  
வினொ விடுக்கப்பட்டு, ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

அதன்படி, ெட்டமூலம் திருத்தப்பட்டவொறு மூன்றொம் முமறயொக 

ேதிப்பிடப்பட்டு நிமறமவற்றப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
Bill, as amended, accordingly read the Third time, and passed. 

 
කල්තැබීම 

ஒத்திமவப்பு 
ADJOURNMENT 

 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  "පේ්දිමශ ධ්තුවස ෙැ්ත වල් තැබියන 

ුතුවයන"යි  පේ ශයනෝතයේ ව යසේ.  
 

ප්රශ්නනය සභාිමමුඛ කරන ලදී. 
வினொ எடுத்தியம்பப்தபற்றது. 

Question proposed. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

වල් තැබීශ ධ ශයනෝතයේස  ීරු මතත.ම ධ. ච්තරශතේය පැක ුවපේ. 
 

2019.04.21 වන දින ියදු වූ ම්වල්ච්ඡ ත්රසනත ප්රහාරය 
 2019.04.21 அன்று இடம்தபற்ற ேிமலச்ெத்தனேொன 

பயங்கரவொதத் தொக்குதல்  
BRUTAL TERRORIST ATTACK  ON 21ST  APRIL, 2019 

 
[අ. භේ. 1.50] 
 

ගරු එසන.එම්. චන්ද්රවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.எம். ெந்திரமென) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  තභේස වල් තඳය අසතතථේශජ පේ පිත 

තඳි්ත ශයනෝතයේස ඉදිතාපත් ව යසේ: 

"2019.04.21සය දිය ියදු වූ  ධශල්ච්ඡ ත්රතතතසේදී ්රිේ  
ශිේුවශස්ත 300වට අධිව ශශශීයන ිේ විශශශීයන පුශීකයන්ත 
තාඛයේසක් ප ණයනට පත් වී 500වට අධිව තාඛයේසක් ුවසේක කඳේ 
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[ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක පිතේ] 
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යක  ඳස සේ්දතේ ශජ. ප ණයනට පත්වූස්තශ  ිේ ුවසේක 
කැූ ස්තශ  පවුල්සක තේපේජිවයන්ත ශ ධ ිරතේ ඉතේ අත ණ 
තත්ත්සයනට පත් වී යත. 

මශප්තප  ටට විශශ  විිරපයන කැශඳය ්රරේයතප පේ්දීයන 
සය තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ශ ධ සය විට ත ධපූ්දණශයන්තප 

අව්දපයයස යත. ඒ ශිේුවශස්ත තාචේ ව ව්දපේ්තතශයන්ත 
යනැශපය පවුල්  ේිකයනක් පිිබත ණක් ශයොපැක  තත්ත්සයනට පත් වී 
යත. මශප්තප  ට ුවළ වෙිරව සැුවපරී්ත ජීසත්සය කක්ෂ 
තාඛයේත පිතාතක් ියයන මදිශයෙේ අස යතේ පසේ තපු ේ ීැීනපට 
ශයොිැරී තත්ත්සයනට පත් වී යක  අත    ශට් ශතේසේ ිේ ිරෂතපේෙය 
වටුතුව ඳහුත යනක් අඩේක වී යත.  

අරයේපය වටුතුව තඳිේ පේතල් විසිත වළෙ ෙරුස්ත පේතල් 
ශසත පැමිණ යැත. ආණ්ඩුශජ ශයොතැකරීල්ක සත්ප්ත තත්ත්සයන 
ේශීත වීපට ්රරේය ශිේුවස වූ ඳැවි්ත ආණ්ඩුස ශීය යනය 

සැඩපිිබශසළ පිිබඳඳස තේපේයය තයතේස ුවළ රීියදු වි තසේතයනක් 
ශයොපැක  ඳස යැසත  ට ුවළ තිවුරු වී යත.  

ශශ පේකය වුසපයේස්ත පත බුශධි අා  ිරකරේතා්ත ිය ීත ව  
 තශේ  බුශධි ශතේසයන අව්දපයය රීම ප ශිේුවශස්ත ශ ධ සය විට 
විශශ  ඔත්ුවවරුස්ත ිේ තාවිරේය රැතක්  ට ුවළ ක්රියනේත්පව වීප 
පුවස යක  ඉතේ ඳ පතළ ්ර තයයනරී. විවිර ඳේරේ පරයශේ  වුසෙ 
 ශට් තයතේසශ  ිේ ශශපළසක ආ ක්ෂේස තිවුරු රීම ප තඳිේ 
ත්රිවිර ිමුෙේස ිේ ශපොලීියයන ෙ ය ්රයනත්යයනට අපශ  ්රතේෙයන හිමි 
වියන ුතුවයන. 

ශපප අසේතයේස්තත ියශධිශයන්ත ප ණයනට පත්වූස්ත ිේ ුවසේක 
කැූ ස්ත තඳිේ  තයන පැදිිත්ස තිය කඳේ දීප විධිපත්ස ියදු වළ 
ුතුව ඳසත්  වියේ  වූ ශශශපොළ සිේ පිිබතව  වළ ුතුව ඳසත්  
තාචේ ව ව්දපේ්තතයන බිඳ සැටීප ිරතේ  ශට් ආ්දථිවයනට ියදු වී යක  
ඳ පතළ ිේිරයන ්රක පූ්දණයන රීම ප තඳිේ  තයන පැදිිත් වියන ුතුව 
ඳසත්  තාචේ ව ක්ශෂේත්රශේ  ියදු වී යක  වඩේ සැටීප ශසනුශස්ත මප 
ක්ශෂේත්රශේ  ිරුතුව අයනට  තයන පන්්ත තිය දී තාචේ ව ව්දපේ්තතයන 
ශීොඩ යැඟීපට වටුතුව වළ ුතුව ඳසත්   ශට් තේපේයය තය ජීවිතයන 
යනථේ තත්ත්සයනට පත්  ශවොට තයතේසට පිිබීත ිැරී පතාදි තේක ව 
ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ය   ටට හිතැක  අසාව සැඩ පිිබශසළක් 

ක්රියනේත්පව වළ ුතුව ඳසත් ශපප ීරු තභේසට ශයනෝතයේ ව  
ියටීයි." 

විශ ේෂශයන්තප තාචේ ව සයේපේ යන පිිබඳඳස වථේ ව ය විට  
201  ස්දෂශේ  යශපතාවේනු ශඩොක්ද බිිමයනය 4.4ව ආෙේයනපක් 
තාචේ ව සයේපේ යන ි ිේ අපට කැබිකේ ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප මයන 
201  ස්දෂශේ  දී අශප් තේක ව ිරෂතපේෙයශයන්ත ියයනයනට 5ව 
්රපේණයනක් වුණේ. මප ස්දෂශේ  අශප් ෙළ තේක ව ිරෂතපේෙයයන 
යශපතාවේනු ශඩොක්ද මිිමයනය   ක් පපණ ශසයසේ.  

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු අනු  දිතේයේයනව පැක ුවපේ. 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ීරු  මතත.ම ධ. ච්තරශතේය ප්තත්රීුවපේ 
විිය්ත ඉදිතාපත් ව කේ ක ශඳය ශයනෝතයේස ිර තචිත ස ශයන්ත අශප් 
 ශට් ආ ක්ෂේස ති තයතේසශ  ජීවිතයනත් තපඟ ීැටීැසී යක  
වේ ණයනක්. ඒ අනුස ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස ුවළ ආ ක්ෂේස භේ  
අපේතයස යනේ ියටියන  ුතුවස ක ශඳයසේ. පේ ේතයේ පතාදි ආ ක්ෂව 

 ේතය අපේතයස යනේට පැසම  ක ශඳ්තශ්ත ඉතේප කුඩේ විෂයනයන්ත 
ිත ක්  ිකෂය ඳට ඳකවේයන ආදී ආයනතය ිත ක්.  

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ශ ධ විෂයනට ඉතේප සැෙීත් ශකත ිවුල් 
ශපොිමතත ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස  ආ ක්ෂව ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස ති බුශධි 
ඒවවයන  ආදී සැෙීත් ආයනතය.  වි ේක ්රපේණයනක් ශපප විසේෙයනට 
අෙේළයි. මප ිරතේ ශ ධ විෂයන්තසකට අෙේළ අපේතයස යනේ ශ ධ 
පේ්දිමශ ධ්තුවශජ රැඳී ියටිමි්ත  ්ර තයසකට පිිබුවරු කඳේ ශෙමි්ත 
වටුතුව වළ ුතුවස ක ශඳයසේ. ශ ධව  ශට් තයතේසශ  ආ ක්ෂේස 
පිිබඳඳස සැෙීත් විසේෙයනක්. මප ිරතේ  මප විෂයනයන්තසකට අෙේළ 
අපේතයස යනේ ශ ධ විසේෙයන පැසැත්ශසය ෙසතත ශෙශක්ප 
පේ්දිමශ ධ්තුවශජ රැඳී ියටියන ුතුවස ක ශඳයසේ. පේ ේතයේ පතාදි මප 
විෂයනයන්තසකට ිර තචිත ශකත සී රීස ුතුව අපේතයස යනේ තපයි 
තයේධිපක ස යනේ. මප ිරතේ  ශ ධ දිය ශෙශක්ප  තයේධිපක ස යනේ ශ ධ 
පේ්දිමශ ධ්තුවශජ රැඳී ියටීවි රීයනකේ පප හිතයසේ. ශපොවෙ  අපට 
්ර තය ිර ේව ණයන ව  ී්තයට ක ශඳයසේ. [ඳේරේ රීම පක්] මුවපේ 
ීැයත්  අිී්තයට ක ශඳයසේ. [ඳේරේ රීම පක්] ඔජ  මුවපේ ීැයත් 
අි ී්තයට ක ශඳයසේ. ඒවත් රීයන්තය ධ. මුවපේ ීැයත් 
ක ශඳයසේ. [ඳේරේ රීම පක්] ිතාෙ? අ  මීීමුශජ ිරශයනෝතය 
යී ේධිපක ස යනේ ීැයත් අිී්තයට ක ශඳයසේ. ඒසේත් අි 
ී්තයට ක ශඳයසේ. සත්තක  පේශඳෝශක පැයකේ ගියන ප්තත්රීස යනේ 
ීැයත් අිී්තයට ක ශඳයසේ. ශිො  පේතතශපෝට් ිෙපු අයන ීැයත් 
අිී්තයට ක ශඳයසේ. [ඳේරේ රීම පක්]ඒසේත් රීයනමු.  ඒ ඔක්ශවොප 
අිී්තය ක ශඳයසේ. [ඳේරේ රීම පක්] ීරු වථේයේයනවුවපිර         
ඒ ඔක්ශවොප අිී්තයට ආ ක්ෂව අපේතයස යනේ ශ ධ 
පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියටියන ුතුවයි. ආ ක්ෂව අපේතයස යනේ 
පේ්දිමශ ධ්තුවශජ යැක ස අපි ශ ධ පසත්සය විසේෙශයන්ත යක  ඵකයන 
ශපොවක්ෙ? [ඳේරේ රීම පක්] අපට ක ශඳය ්ර තය අිී්තයට  මුවපේ 
තභේශජ ඉ්තයට ඕයෙ. තපි  අයනට පුළුස්ත  රෑට රෑට  කුතතියයන 
පිුවපතතශත්ත ගිහිල්කේ අි ී්තයට. [ඳේරේ රීම පක්]  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

අසත්ත ව ්තය. පප විසේෙයනට අසතතථේස  ශේතය ධ. Let him 

finish. -[Interruption.] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  තපි  අයනට පුළුස්ත රෑට රෑට 
කුතතියයනට ගිහිල්කේ  රෑට රෑට ශීෙ ට ගිහිල්කේ ි ධඳශසකේ අි 
ී්තයට. ඒ අයන රීයනයි  මුවපේ ම්තය ඕයෙ යැිැ රීයනකේ.  ිැඳැයි  
අපට මශිප යැිැ. මශිප ක ශඳය අයන තපයි මුවපේ ම්තය ඕයෙ 
යැිැයි රීයන්තශ්ත. ිැඳැයි අපි රීයනයසේ  මප විෂයනයන්ත පිිබඳඳස 
ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසට සී රීයනය යපක ස යනේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසට 
යවිල්කේ පිිබුවරු කඳේ ශේතයට ඕයෙයි රීයනකේ. මප ිරතේ ශ ධ දිය 
ශෙශක්ප අෙේළ අපේතයස යනේ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ රැඳී ියටිමි්ත අපි 
අිය ්ර තයසකට පිිබුවරු කඳේ දියන ුතුවයි. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු තභේයේයනවුවපේ. 
 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  ඔඳුවපේට පතව යක  පප ඊශේ  

පැසැත්වූ පක්ෂ යේයනව රැතතවීශ ධ දී ශ ධ ්ර තයයන ීැය ඔඳුවපේට 

රීජසේ.  
 

ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔජ  අපි ෙැනුසත් වළේ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ගරු ලක්ෂනමන් කිරිඇල්ල මහතා  
(ேொண்புேிகு லக்ஷ்ேன் கிொிஎல்ல) 

(The Hon.  Lakshman Kiriella) 

තයේධිපක ුවපේ ම්තය ඕයෙ රීයනකේ පප ඔඳුවපේට පතක් වළේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔජ  අපි ෙැනුසත් වළේ. ඒ අනුස  අග්රේපේතයුවපේ වථේ ව යසේ 

රීජසේ. ආ ක්ෂව  ේතය අපේතයුවපේ ඉ්තයසේ.  

 
ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා 
(ேொண்புேிகு  ேஹிந்த அேரவீர) 

(The Hon. Mahinda  Amaraweera) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර   ආ ක්ෂව අපේතයස යනේ තභේශජ රැඳී 

ියටියන ුතුවයි රීයනකේ ෙැ්ත රීජසේ. මීට ශප ත් ශපසැිර විසේෙ 

ශඳොශිොපයනක් පසත්සේ ක ශඳයසේ. ඒ තඳිේ  ේතය අපේතයස යනේ 

පේ්දිමශ ධ්තුවස ුවළ රැඳී ියටියසේ. ඒ සේශ ප ආ ක්ෂව 

අපේතයස යනේ විධියනට තයේධිපක ුවපේ අෙ ශිෝ ශිට යවිල්කේ ශ ධ 

විසේෙයන තඳිේ තිභේගි ශසයසේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ීරු මතත.ම ධ. ච්තරශතේය පැක ුවපේ. 

 
ගරු එසන.එම්. චන්ද්රවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.எம். ெந்திரமென) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ීරු වථේයේයනවුවපිර  යත්තටප අපි ශ ධ ීැය වයීේුව 

ශස්තයට ඕයෙ.  ශට් ශ ධ සේශ  සයතයයනක් ියදුශසකේ ක ශඳය 

ශසකේසව ආණ්ඩු පක්ෂශේ  අෙේළ පැක  යපක සරු්ත තභේශජ 

ඉ්තයට ඕයෙ. අීපැක ස යනේත් ෙැ්ත තභේශජ ඉඳකේ  යන්තය ගියනේ. 

ශ ධව තපයි  යත්ත තත්ත්සයන.  

පි ඳැාකු සේ්දතේසට අනුස  201  ස්දෂයන සය විට තාචේ ව 

ව්දපේ්තතශේ  ිරයනැලුණු මුළු ශතේසව පිතාත කක්ෂ 4ක් පපණ වුණේ. 

මයි්ත 170 000ව පපණ පිතාතක් තාචේ ව ව්දපේ්තතයනට අෙේළස 

ජජු රැරීයනේ ව ය අයනයි. ඒ සේශ ප  230 000ව පපණ පිතාතක් 

තාචේ ව ව්දපේ්තතයනට අෙේළස ස්ර රැරීයනේසක ිර ත ශසකේ 

ියටියසේ. ඊළඟට  තාචේ ව ක්ශෂේත්රයන ුවළ ිමයනේ පදිාචි ශයොවූ  තතසයනා 

රැරීයනේ ව ය වි ේක පිතාතක්ෙ ියටියසේ. මශතේ ඳකශදී  තාචේ ව 

සයේපේ යනට අනුඳශධිත තපතතත රැරීයනේ ්රපේණයන කක්ෂ  ක් පපණ 

ශජ යනැයි අප වි තසේත ව යසේ.  

තාචේ ව සයේපේ ශයන්ත ආෙේයන ධ කඳය ක්ශෂේත්ර  ේිකයනක් 

ක ශඳයසේ. ශිෝටල් ිේ ආපය ේකේ ශතේසවයන්ත  ඒත්තතසරු්ත ිේ 

ුවස්ද ඔපශ්දට්ද තපේී ධසක ශතේසවයන්ත  ගුස්ත තපේී ධ 

ශතේසවයන්ත  තාචේ ව පඟ ශප්තස්තය්ත  තාචේ ව තායනැදු ්ත  

ශපප ක්ශෂේත්රයන ිේ ත ධඳ්තර  තශේ  ශතේසවයන්ත සේශ ප  තාචේ ව 

වඩපිල්  ක්රීඩේ පිසුව ධ යුවළු විවිර පිසුව ධ තපයන්තය්ත 

තාචේ ව සයේපේ ශයනහි ශතේසශේ  ශයනශෙයසේ. ඒ සේශ ප  තාචේ ව 

සයේපේ යනට ත ධඳ්තර ශිෝටල්සකට මළසලු ිේ පකුවරු තපයනය 

ශීොවි පිත්සරු්තටත් අෙ ඒ වටුතුව ව ී්තය අපිසු ශසකේ 

ක ශඳයසේ. 

තාචේ ව සයේපේ යන ීැය වථේ ව ශදි  තස වේ ණයනක් ීැයත් 

පප විශ ේෂශයන්තප තඳි්ත වළ ුතුවයි. ළඟදී වුවයේයනව ි ිේ 

යනයශවොට පප ෙැක්වේ  ගුස්ත ශතොුවශපොශළේ පගී ප්දයන්තතශයන්ත 

ඳහිය පගී්ත රීශකෝමීට්ද මවිපේ ක් විත  යවිෙශීය පි පේ ට 

මය ආවේ යන. පප හිතය විධියනට මතැය ශශශීයන අයනයි හිටිශේ . 

විශශශීයන තාචේ වශයනෝ ඒ විධියනට යවිෙශීය මයසේ අපි ෙැක්ශක් 

යැිැ. සුදු වට්ටියන ශෙ ුව්තශෙශයකුත් අපි ෙැක්වේ. යමුත්  ඒ අයන 

තාචේ වයන්තෙ රීයනේ පප ේතශ්ත යැිැ. ශවශතේ ශිෝ ඔවු්ත ඳෙ  

වශ්ද මල්කේශීය  ළපයි සඩේශීය ෙිඩියන ෙපේශීය පේ ට මය 

ආවේ යන පප ෙැක්වේ. ශ ධසේ ෙැවපු තාචේ වශයනෝ ය ධ ආශයනත් 

කාවේස පළේශත්සත් මය මවක් යැිැ. ්රසේිය ිේ ියවිල් ගුස්ත 

ශතේසේ යපක ස යනේ ති මීට අෙේළස වටුතුව ව ය අයන ශ ධ 

පිිබඳඳස විශ ේෂශයන්තප අසරේයයන ශයනොමු ව ්තය ඕයෙ.  

"තාචේ වයන්ත වැපැක  ය ධ අශප්  ටට මයි" රීයනේ අීපැක ුවපේ ති 

තසත් රීහිපශෙශයක් ්රවේ  වළේ. තාචේ වයන්ත අශප්  ටට 

ශයොපැමිසශයනොත්  ඒ සීකීප ආණ්ඩුස භේ  ී්තශ්ත යැිැ. 

"තාචේ වශයනෝ වැපැක  ය ධ අශප්  ටට මයි  යැත්ය ධ ිරව ධ ඉඳියි" 

රීයනය මව තපයි ශ ධ අයනශ  යයේයන ස්තශ්ත. අශප්  ටට විශශ  

විිරපයන ේපයනේ ශෙය තාචේ ව ව්දපේ්තතයන පිිබඳඳස ශ ධ විධියනට 

තපයි ආණ්ඩුශජ තැකරීල්ක ක ශඳ්තශ්ත.  

පසුගියන දියව ියදුවූ ඒ  ධශල්ච්ඡ ත්රතතතසේදි්තශ  ්රිේ ශයන්ත 

ශඳොශිෝ පිතාතක් මියනගියනේ. ශඳොශිෝ පිතාතක් ුවසේක කැබුසේ. තසත් 

පිතාතක් ආඳේධිත වුණේ. ශ ධ ියයනලු ශශසල් ියශර වුශණ් ඒ අයනශී්ත 

වුණු ස ෙක් ිරතේ ශයොශසයි. ශ ධ ්රිේ ශේ  සීකීප  තයන 

ත ධපූ්දණශයන්තප භේ  ී්තය ඕයෙ. ශ ධව  තශේ  අඩු පේඩුසක්. 

"අපි ශ ධ ්රිේ ශේ  සීකීප භේ  ී්තයසේ" රීයනේ අීපැක ස යනේත් 

රීජසේ  ඒුවපේත් ඒව පිිබීත්තේ. ශ ධ සේශ  වි ේක සයතයයනක් 

ශසකේ  මහි සීකීප ආණ්ඩුසත් භේ ශීය ක ශඳයසේ ය ධ  

ුවසේකවරුශසකුට යන ධ මුෙකකුත්  ආඳේධිත අශයනකුට කක්ෂ 5ව 

මුෙකකුත්  මියනගියන ශවශයකු ශසනුශස්ත කක්ෂ 10කුත් විත ක් 

ශීසකේ ිතායන්තශ්ත යැිැ. ශ ධව ආණ්ඩුශජ ශයොතැකරීල්ක ිරතේ 

ියදු වුණු ස ෙක් ිරතේ මියනගියන පිතාත ශසනුශස්ත ති ුවසේක 

කැූ ස්තට මීට සඩේ ස්තදි මුෙල් ති තිය කඳේ ශේතය ඕයෙ.  

ශ ධ සයවිට තාචේ ව ශිෝටල්සක ඒ සයේපේතාව වටුතුව වඩේ 

සැටිකේ ඒසේ ඳැාකුසකට ිය්තය ශස්තය යනයසේ. ඳැාකුසක ශතේසයන 

ව ය ිරකරේතා්තප රීයනයසේ  "ඳැාකු ණයන ශීසේ ී්තය ඳැතාස ශ ධ 

ශශපළ පස ේ ීත්ශතොත්  අපිට ශ ධ ඳඩු භේණ්ඩත් අ ශීය යන්තය 

ශසයසේ  අෙ  ශට් ආ්දථිවශේ  ිැටියනට ශ ධසේ ශස්තශශිය වළත් 

ී්තය වවුරුසත් යැිැ" රීයනේ. ඒ ිරතේ ඒසේශේ  ක ශඳය ේපව ණ  

ලී ඳඩු යුවළු ඒ ියයනල්කප දි ේපත් ශසයසේ. වසෙේ ශිෝ තාචේ ව 

ව්දපේ්තතයන දිුතණු ව ී්තය පුළුස්ත වුණු ෙසතට ශ ධ ේපව ණ 

පේවිච්චි ව ්තය ඳැතා ශසයසේ රීයනකේ ඔවු්ත රීයනයසේ. "ත්රතතත 

්රිේ  ිරතේ තාචේ ව සයේපේ යන වඩේ සැුවණු  ටසල් ක ශඳයසේ  

යමුත්  ඒ  ටසල් ඒ ව්දපේ්තතයන දිුතණු ව ්තය ඒ සයේපේ සකට 

ශයොශයනකුත් තිය දීකේ ක ශඳයසේ" රීයනේ තපයි තාචේ ව 

සයේපේ ශේ  ිරුතුව අයන රීයන්තශ්ත.  

ඒ සේශ ප  ඒ ශසනුශස්ත  තශේ  ආරේ  කඳේ දීකේ ක ශඳයසේ. 

ෙැයට තාචේ ව සයේපේ ශේ  ිරුතුව අයන ශීොඩයැන්ිම ිේතය  ඒ 

ේපව ණ ී්තය  සේිය ී්තය -ශ ධ ආදී ශයොශයනක් ශශසල් තඳිේ

- වල්ඳදු ්රපයනට ණයන අ ශීය ක ශඳයසේ. ඒ අයන අෙ ඉතේප 

අත ණ තත්ත්සයනට පත් ශසකේ ඉ්තයසේ. පප ේෙේි ණයනක් 

රීයන්තය ධ. ිඳ ණ  සීගිතායන සැිර ්රශශ සක තාචේ වයන්ත රැශීය 

යනේපට safari සේිය පේවිච්චි ව ය අයන පට ඊශේ  රීයනේ ියටියනේ  

"අශප් සේිය ටිව ෙැ්ත ී ේ. ව කේයි ක ශඳ්තශ්ත  මව 

සේියයනක්සත් මිබයනට ෙප්තය විධියනක් යැිැ" රීයනේ. යනේක  

විල්පත්ුවස සැිර අභයනභූමිසක තාචේ ව සයේපේ ශේ  ශයනදුණු 

ියයනලුශෙයේත් අෙ අත ණ තත්ත්සයනට පත් ශසකේ ඉ්තයසේ. තප්ත 

වල්ඳදු  -ලීියා- ්රපයනට අ ශීය ක ශඳය සේිය ඒ තපේී ධසිම්ත 

ෙැ්ත අ ශීය යන්තය ිෙය ිරතේ  ඒසේයි්ත ශේ කේ ශේතයයන රීයනේ 

ඒ අයන ඉල්කයසේ. ඒ ිරතේ  ඳැාකුසිම්ත ණයන ීත්ත අයනශ  ශපොිමයන 

ති සේතාවයන අයන ව ීැීනප අඩුප ීණශ්ත අවුරුශෙක්සත් අත් 

හිුවසේ ඒ තියයන කඳේ ශේතයයන රීයනේ අප ඉල්කේ ියටියසේ. 

යැත්ය ධ  රීියප ශවශයක් තාචේ ව ව්දපේ්තතශේ  රැ ශඳ්තශ්ත 

යැක  ශසයි. මශිප ශයොවශළොත්  වසෙේ ශිෝ ශ ධ ්ර තය යනථේ 

තත්ත්සයනට පත් ශසකේ  තාචේ වශයනෝ ම්තය පට්ත ී්තයශවොට 

ශ ධ ව්දපේ්තතයන යැසත ශීොඩී්තය ි ධඳ ශසය මවක් යැිැ.   
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පේතල් ෙරුස්තශ  ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත ිැප ශවශයක්ප 

ෙැනුසත් ව  ක ශඳයසේයන රීයනේ අශප් අරයේපය යපක ුවපේ රීජසේ. 

 ක්ෂණශයන්ත ළපයනකුට රුපියනල් කක්ෂයනක්  ශෙවක් ශෙයසේයන 

රීයනේ මුවපේ මුිම්ත රීජසේ. ර ක්ෂණයන කැශඳ්තශ්ත ළපයි්තට 

ශපොවක් ශිෝ අයුව ක් වුශණොත් ශ්තර රීයනකේ ශෙපජපිශයනෝ ඳයන 

වුණේ. ඒ ිරතේ  පේතල් යන්තය හිතේශීය ියටි ළපයි්තසත් පේතල් 

ගිශේ  යැිැ. ඊට පසුස අරයේපය යපක ුවපේ රීජසේ  "ඊශේ  ගුරුසරු 

ය ධ යවිල්කේ ියටියනේ  ළපයි යැිැ" රීයනේ. ෙැ්ත ළපයි්තට තපයි 

ගුරුසරු්තට ේී්තස්තය ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත. ඒව තපයි  යත්ත 

තත්ත්සයන. ගුරුසරු සැඩිශයන්ත යවිල්කේ. යමුත් ළපයි යවිත් යැිැ. 

ශ ධ තඳිේ ඳකපේ ක ශඳය ්රරේයප වේ ණයන තපයි  ආ ක්ෂව 

තත්ත්සයන පිිබඳඳස   ශට් ආණ්ඩුස ීැය  යේයනවශයනෝ ීැය තයතේස 

ුවළ වි තසේතයනක් යැක වප. LTTE ත්රතතතසේෙයන ක බුණු ශසකේශජ 

වුවයේයනව ගුස්ත ශතොුවශපොළට ීිපු ආවේ යන අපි ෙැක්වේ ශ්ත. 

යමුත් තක යනක් ශෙවක් යනයශවොට  ගුස්ත ශතොුවශපොළ විසිත 

වළේප තාචේ වශයනෝ ආසේ. යමුත් අෙ මශිප ශයොශසයි. ෙැ්ත අමුුව 

බියනක් ක ශඳ්තශ්ත. ඒව පුදුප ඳයනක්. ඒ ඳයන යක ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත 

 තයන ති යේයනවශයනෝ රීයනය ව ය ශශසල් පිිබඳඳස වි තසේතයනක් 

යැක  ිරතේයි. මප ිරතේ  තාචේ ව සයේපේ යන ති වඩේ සැුවණු 

අිරක් ියයනලු ව්දපේ්තත ිේ තය ජීවිතයන යැසත යඟේියුවස්තය 

අස ය තිය කඳේ ශේතයයන රීයනේ පේ ඉල්කේ ියටියසේ.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

ඔඳුවපේට තස වියේඩි ුවයව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 
ගරු එසන.එම්. චන්ද්රවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு  எஸ்.எம். ெந்திரமென) 

(The Hon. S.M. Chandrasena) 

ශිොඳයි.  

පසුගියන වේකශේ  තපි  අයන ීත්ත ණයන වපේ ිැතායනේ. 2001-

2004 වේක සවසේනුස ුවළ ක බුණු තමු්තයේ්තශතේකේශ  

ආණ්ඩුශස්තප  බිිමයනය ීණ්ත ීත්ත සයේපේතාවයන්තශ  ඒ ණයන 

වපේ ිැතායනේ. 

තාචේ ව සයේපේ ශේ  ිර ත ශසකේ ඉ්තය අයන ශ ධ සයවිට 

ඉතේප අත ණ තත්ත්සයනට පත් ශසකේ ඉ්තයසේ. ඒ අයනශ ත් ණයන 

වපේ ිතා්තය ශිෝ තේසවේිමවස අවුරුශෙවට  අවුරුදු 

මවිපේ වට ණයන අත් හිුවස්තය ශිෝ තමු්තයේ්තශතේකේ වටුතුව 

ව යි රීයනේ අපි ඳකේශපොශ ොත්ුව ශසයසේ. ශයොශයනක්  ටසල්  

තප්තශ  ඒ වඩේ සැුවණු තාචේ ව සයේපේ යන ශීොඩ යඟ්තය විවිර 

තිය කඳේ දීකේ ක ශඳයසේ. මසැිර මක් තියයනක් තපයි   ගුස්ත 

ටිවට් පත් ශයොමිකශේ  කඳේ දීප. තාචේ වයන්ත ආසේප ඒ අයන 

ශීෞ ස ශයන්ත  පිිබශීය  ීපයේ්තතයන ිරපශවොට ආපසු තප්තශ  

 ටට යනයුවරු ඔවු්තට ආ ක්ෂේස තකතේ දියන ුතුවයි. ඔවු්ත ුවළ ඒ 

වි තසේතයන ශීොඩ යඟ්තය ආණ්ඩුසක් ිැටියනට සේශ ප  තයනක් 

ිැටියනට තමු්තයේ්තශතේකේට පුළුස්ත ශස්තය ඕයෙ.  

ශ ධ විධියනට තාචේ ව සයේපේ යන වඩේ සැුවණු  ටසල් මප 

ව්දපේ්තතයන යැසතත් ඉතේ ශිොඳි්ත ශීොඩයඟේශීය ක ශඳයසේ  

ීරු වථේයේයනවුවපිර. 2002 අවුරුශශශ ඔක්ශතෝඳ්ද පේතශේ  ඳේිම 
දූපත්සක ශඳෝ ධඳයනක් පිපිරුණේ. යමුත් ශවටි වකරී්ත ඒ  ට යනථේ 

තත්ත්සයනට පත් ව  ී්තය පුළුස්ත වුණේ. 200  සතශ්ද 

ශයොසැ ධඳ්ද පේතශේ  මු ධඳේයිසකට ත්රතතත ්රිේ යනක් මල්ක වුණේ. 

යමුත් පේත ීණයරී්ත තාචේ ව සයේපේ යනත්  ඒ ්රශශ යනත් යනථේ 

තත්ත්සයනට පත් වුණේ. 2013 තැප්තැ ධඳ්ද පේතශේ  ිේ 2015 අශ්රේල් 

පේතශේ දී ශව්තයනේසට ත්රතතත ්රිේ  මල්ක වුණේ. යමුත් ඒ  ට 

ශවටි වේකයනරී්ත යනථේ තත්ත්සයනට පත් ව  ක ශඳයසේ. ුව්දරීයනට  

ඊජිප්ුවසට ශ ධ සේශ  ත්රතතත ්රිේ  මල්ක වුණේප  ශවටි වේකයනක් 

ුවළ තිය දීකේ  ඒ ව්දපේ්තතයන දිුතණු ව ්තය ඒ  ටසකට පුළුස්ත 

ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප ඒ  ටසල්ෙ යනථේ තත්ත්සයනට පත් 

ශසකේ ක ශඳයසේ.  

තමු්තයේ්තශතේකේශ  සැරැශෙ ිරතේ වේත්ත්තකුඩි ්රශශ ශයන්ත 
අෙ  ධශල්ච්ඡ ත්රතතතසේදි්තශ  -අ්තතසේදි්තශ - පුහුණු වඳවුරු ිමු 

ශසයසේ. ශ ධසේ ශ ධ ත  ධ පැක ශ ය ුවරු තැකරීල්කක් 

ශයොෙැක්වීප පිිබඳඳස  තයන තිරව ප සී රීයන්තය ඕයෙ. ඒ ිරතේ 

ශ ධ සීකීප භේ ශීය  ශ ධ ියයනලු ව්දපේ්තත දිුතණු ව ්තය තිය 

කඳේ ශේතයයන රීයනේ තමු්තයේ්තශතේකේශී්ත ඉල්කේ ියටිමි්ත  පශ  

වථේස අසත්ත ව යසේ. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Speaker) 

මීළඟට  ීරු ිරපල් කේ්තතේ ප්තත්රීුවපේ.  

ඊට ්රථප  ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපේ මූකේතයයනට 

පැමිශණයසේ යක .  
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනවයන් ඉවත් වූවයන්, 

නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා [ගරු වසල්වම් අෛඩක්කලනාදන් 
මහතා] මූලාසනාරූඪ ිමය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு ெபொநொயகர் அவர்கள் அக்கிரொெனத் 

தினின்று அகலமவ, குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

[ேொண்புேிகு தெல்வம் அமடக்கலநொதன்] தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. SPEAKER left the Chair, and DEPUTY 
CHAIRMAN OF COMMITTEES [THE HON. SELVAM 
ADAIKKALANATHAN] took the Chair. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Nimal Lanza, please commence your speech. 

 
[අ.භේ. 2.0 ] 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ීරු මතත.ම ධ. ච්තරශතේය 

ප්තත්රීුවපේ විිය්ත ශීය මය කෙ තභේස වල් තඳය අසතතථේශජ 

ශයනෝතයේස පේ තතථි  ව යසේ. පේතතකු පාීකයයන තැපරූ පසුගියන 

අශ්රේල් 21සය ෙේ ියදු වුණු ්රිේ යන ිරතේ අශප්  ශට් ජීවිත වි ේක 

තාඛයේසක් යැක   වුණේ. මහිදී ුවසේක කැූ  වි ේක තාඛයේසක් 

තසපත් ශ ෝිල්සක ඉ්තයසේ. ඒ අයනට අපි ඉක්ප්ත සුසයන ්රේ්දථයේ 

ව යසේ. විශ ේෂශයන්තප මප ්රිේ ශයන්ත මියනගියන ියයනලුශෙයේශ  

පවුල්සකට ශ ෝවයන පළ ව ්තයත් පේ ශපයන අසතතථේසක් ව  

ී්තයසේ. 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ස්දතපේයශේ   ශට් 

පසක ය තත්ත්සයන පිිබඳඳස වල්පයේ ව  තපයි ශපප වල් තැබීශ ධ 

ශයනෝතයේස අෙත්  ශිටත් විසේෙයනට ී්තය පේ්දිමශ ධ්තුවශජ පක්ෂ 

යේයනවශයනෝ ියයනලු ශෙයේ තී්තදු වශළේ. ිැඳැයි  රීයන්තය 

වයීේුවයි. ශපප තභේස වල් තැබීශ ධ ශයනෝතයේස අෙ ශීයැල්කේ 

ක ශඳ්තශ්ත විශ ේෂශයන්තප තාචේ ව තාස්දරය  ක්රිතතක යනේිර 

ආීමිව වටුතුව   ආ්දථිව වටුතුව ති විශශ  වටුතුව රීයනය 

විෂයනයන්තසකට අෙේළසයි. යමුත්  ශපප විෂයනයන්ත භේ ස ියටිය 

යපක සරු මක්ශවශයක්සත් ෙැ්ත ශ ධ ීරු තභේශජ යැිැ. ශ ධ 

 ශට් තයතේසට  ඉතේ සැෙීත් සය ශයනෝතයේසක් පිිබඳඳස වථේ 

ව ය ශසකේශසත් ආණ්ඩුස ිරශයනෝතයයන ව ය ඒ විෂයනයන්ත භේ  

්රරේය යපක සරු ශ ධ ේත්තම ත  තභේශජ යැත්ය ධ  අපි ්රවේ  

ව ය අෙිතත පිිබඳඳස ආණ්ඩුසක් විධියනට ශ ධ ීරු තභේශජදී 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ේත්ත  ශේතශ්ත වවුෙ? ඒ ිරතේ තාචේ ව තාස්දරය ිේ ක්රිතතක යනේිර 

ආීමිව වටුතුව විෂයනයන්ත භේ  ීරු යපක ුවපේ ති මුෙල් 

යපක ුවපේ යුවළු ශ ධ විෂයනයන්ත භේ  යපක සරු යැක  වීප පිිබඳඳස 

අශප් ඳකසත් වයීේුවස ශ ධ අසතතථේශජදී ්රවේ  ව යසේ. 

ශ ධ ියශධියන ියදු වුණේට පතතශතේ ශ ධ  ශට් විවිර තේතී්ත අත   
විවිර ආී ධ අත  ්ර තය යක  ශයොශස්තය අශප් වේදියල් 

හිමිපේණ්ත වි ේක වේ්දයන භේ යනක් වළේ. ඒ ිරතේ ශ ධ ේත්තම ත  
පේ්දිමශ ධ්තුවස ුවළදී මුවපේට විශ ේෂ තතුවක යනක් පිතායප්තය ඕයෙ. 
ඒ සේශ ප ීරු පියනුවප්තකේ  වයයේ ශතොශිොුතතාශයනෝ  
පූතවුවප්තකේ ති ශඳෞශරේීශ ධ යේයනව තතසේමි්ත සි්තශතේකේ 
මවුව ශසකේ ශ ධ  ශට් තේපයන ආ ක්ෂේ ව ්තය වි ේක සැඩ 
පිිබශසළක් වළේ. ඒ පිිබඳඳස මුවප්තකේටත් අශප් තතුවක යන 
පිතායප්තයට ඕයෙ. "ශ ධ තේක ව සයතය අසතතථේශජදී ියයනලු ශෙයේ 
මවුව ශසකේ ශ ධවට මුහුණ  ශේතය ඕයෙ." ඳස ීරු අීපැක ුවපේ 
රීයනයසේ අපි ෙැක්වේ. විපක්ෂයනක් විධියනට අපිත් ව ්තශ්ත ඒ වේ්දයන 

භේ යන ඳස පේ පැිැදිිමස රීයනයසේ. තභේයේයනවුවපේ 
තයේධිපක ුවපේට විරුශරස පඩ ීැහුසේ රීයනේ තපයි  ශපොිමතත පේරය 
්රවේ වුවපේ රීජශජ. අපි ශයොශසයි රීජශජ. ශපොිමතත පේරය 
්රවේ වුවපේ ඒ ිමපිශේ  අ්තත්දීත වරුණු ටිව ඉතේ පැිැදිිමස 
රීජසේ. ඒශව්ත තයේධිපක ුවපේට අපිේත ශසකේ ක ශඳයසේයන 
රීයනය මව මුවපේ රීජසේ. ශ ධ  ශට් ්ර තයයනක් ේශීත ශසකේ 
ක ශඳය විට තපයි ආණ්ඩුස ුවළ ියටිය තමු්තයේ්තශතේකේ 
තයේධිපක ුවපේට පඩ ීි්තය ගිශේ . විපක්ෂයන වුණත්  අපි මශිප 
ව ්තය ගිශේ  යැිැ. අප විපක්ෂයන විධියනට  ශට් ්ර තයයන විතඳ්තය 

තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුසත් තපඟ මවුව ශසකේ වටුතුව වළ 
ඳස පප පැිැදිිමස රීයනයසේ. ඒ ිරතේ අපට යන්ල්ක දික් ව ්තය 
මපේ. තේක ව ්ර තයයනවදී අපි ිැප ෙේපත් සැඩ ව   ක ශඳ්තශ්ත  
තේක ව ශවෝණයනරී්ත ඳකකේයි.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  පප ශ ධ අසතතථේශජදී 
විශ ේෂශයන්ත ශ ධ වේ ණයන පතක් ව ්තය ඕයෙ. පේතතකු ඉතාෙේ 
්රිේ යනට ත ධඳ්තර වුණු ශඳෝ ධඳවරුස්ත ඒ ශඳෝ ධඳ ිැදුසේයන 
රීයනය තඹ ව ධිශල් ියට අල්කපු යස ශෙයේට යප කඳේ දීකේ 
ක ශඳයසේ. පේරය සේ්දතේ ව  ක ශඳයසේ  "සැල්ක ධපිටියන තඹ 

ව ධිශල් ශතේසවයන්ත යස ශෙයේට යප" රීයනේ. යප කඳේ ශේතය 
්රරේය වේ ණේස විධියනට ක ශඳ්තශ්ත  "යප ්රක ක්ශෂේප රීම පට 
ත  ධ වරුණු ශපොලීියශයන්ත ඉදිතාපත් ව කේ යැිැයි" රීයනය මව.  

මව පැත්තරී්ත ශපොලීියයන රීයනයසේ  "SIM cards ුවය  ිත ක් 
ක බුණේ. ශ ධ ශීොල්ක්ත ඒ ්රශශ සක හිටියනේ. ශ ධ ශීොල්ක්ත 
රුපියනල් 30 000ක් තපයි පඩි ී්තශ්ත.   ිැඳැයි  සැඩ ව  යැිැ. 
කුිම ිරසේතසකට රුපියනල් 30 000ක් ශීස්තය ත  ධ තල්ිම 
ක බුණේ." රීයනේ. මශිප රීයනය ීප්ත ේතේවියනට වරුණු සේ්දතේ ව  
යැිැ. මක්තත් තේක ව පක්ෂ ආණ්ඩුස පැමිස පසුස  ශපොදු ශශපළ 

පයත යනටශත් අශප් ප්තත්රීසරු අත් අඩාගුසට අ ශීය තාපේ්තඩ් 
ව යසේ අපි ෙැක්වේ. ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත යනටශත් 
තපි  බුශධි අා  ිරකරේතා්ත තාපේ්තඩ් ව  ක ශඳයසේ  ිමුෙේ 
ිරකරේතා්ත තාපේ්තඩ් ව  ක ශඳයසේ  ශපොලීියශේ  ිරකරේතා්තස  
තාපේ්තඩ් ව  ක ශඳයසේ. ිැඳැයි  ශ ධ වේ ණේශජදී පශිතතත්රේත්ුවපේ 
ඉතේ පැිැදිිමස රීයනේ ක ශඳයසේ  - 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
ශපුවපේ යප කඳේ දීප පිිබඳඳස වථේ ව යසේ. පප අියසේ  

මීීමුස  ිර ශයනෝතය යී ේධිපක ුවපේට -   
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
There is no point of Order. 

 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 
සේ්දතේසක් ඉදිතාපත් ශයොරීම ප ුවළ තපයි ඒ අයනට යප 

ශේතශ්ත රීයනේ. ඒ ිරතේ අපි ශපොිමතතපක ුවපේශී්ත ඉල්කයසේ  ඒ 

පිිබඳඳ යැසත සතේසක්  - [ඳේරේ රීම පක්]  අෙ ේශශ වශතෝිමව 

තයතේස  පියනුවප්තකේ රීජසේ   "අශප් වේදියල් හිමිපේණ්ත රීයනේ 

ක ශඳයසේ මුතතිම ධ තයතේසට අශප් විරුශරතේසක් යැිැ. ිැඳැයි  

ත්රතතතසේදී්තට විරුශරස අපි වටුතුව ව ්තය ඕයෙ." රීයනේ. ශපොය 

පක්ෂයන වුණත්  ශපොය ආීප වුණත්  ශපොය තේක යන වුණත්  

ත්රතතතසේදී්ත ත්රතතතසේදී්තපයි. ශඳෝ ධඳ ිෙපු  ශඳෝ ධඳ ිර්දපේණයන 

ව පු ව ධිශල් ශතේසවයි්ත යසශෙශයක් අත් අඩාගුසට අ ශීය  

ඒ ීැය වරුණු සේ්දතේ වශළේ යැත්ය ධ ශවොශිේ ශිෝ ඳ පතළ 

සැරැශෙක් ශසකේ ක ශඳයසේ. පසු ගියන වේකයනට සඩේ ආ ක්ෂව 

ිමුෙේ  ආ ක්ෂව අා  වි ේක විධියනට සැඩ ව ය ඳස අපි ෙරීයසේ. 

මශිප සැඩ ව ශදී  ශ ධ සේශ  වේ ණේසක් අතපසු වුශණ් 

ශවොශිොපෙ රීයනේ අපට ්ර තයයනක් ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ශ ධ පිිබඳඳ 

ශපප ීරු තභේසත්  ශ ධ  ශට් තයතේසත්  විශ ේෂශයන්ත වශතෝිමව 

තයතේසත් ෙැනුසත් ව ්තය රීයනය ඉල්ලීප ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපේ පේ්දීශයන්ත සැඩඳකය ශපොිමතතපක ුවපේට ශයනොමු 

ව යසේ. ශපොවෙ  වශතෝිමව තයතේස අත  වි ේක ්ර තයයනක් 

ක ශඳයසේ.  

ඒ සේශ ප - [ඳේරේ රීම පක්] ඔඳුවපේට පප ේත්ත  ශේතය ධ. 

ිර ශයනෝතය යී ේධිපක ුවපේට යප දීකේ ක ශඳ්තශ්ත 

අධිව ණශයන්ත. ඔඳුවපේ ගිහි්ත අධිව ණශයන්ත අිී්තය. පප 

අධිව ණ යපක  ශයොශසයි. පප ඒවට ත ධඳ්තර යැිැ. පප අෙ 

ිරශයනෝතයයන ව ්තශ්ත ශපොදුතය ශප මුණ. ිරශයනෝතය 

යී ේධිපක ුවපේට ේතේවිශයන්ත තපයි යප දීකේ ක ශඳ්තශ්ත. අපි 

පැිැදිිමසප රීයනයසේ  ශඳෝ ධඳ ිෙපු වේට ශිෝ ීනතයනුකූක 

ශයොසය  විධියනට යප දු්තයේ ය ධ ඒව සැ දියි. තමු්තයේ්තශතේකේ 

තපයි ශ ධ ආණ්ඩුස ව ්තශ්ත. අපි ශයොශසයි.  තමු්තයේ්තශතේකේට 

ආණ්ඩුස ව ්තය ඳැතා ය ධ ශේතය. අපි ශ ධ ියයනලුශෙයේට 

විරුශරස ීනතයනුකූකස පියනස  ී්තය ධ. ත්රතතතසේෙයන යැක  

ව ්තය ධ. අශප් පහි්තෙ  ේතපක්ෂ හිටපු තයේධිපක ුවපේ අවුරුදු 

30ක් පැසැක  ත්රතතතසේෙයන යැසැත්ුවසේ. මිිරසු්ත තුවටි්ත  

තේපශයන්ත  ත්තශතෝෂශයන්ත ජීසත් වුණේ. අෙ ශපොවක්ෙ ශසකේ 

ක ශඳ්තශ්ත? බිශයන්ත  තැශව්ත  තාවේශස්ත තපයි ඉ්තශ්ත. 

තේතී්ත අත  ්ර තය. අෙ තමු්තයේ්තශතේකේ ඳේරේ ව ්තය ම්තය 

මපේ. ශපොවෙ  තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුස පැමිස පසුස තපයි 

තයතේස අත  තාහිඳියනේස යැක  ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත. අපි තාහිඳියනේස 

තඳිේ සැඩ ව යසේ. තමු්තයේ්තශතේකේ මීීමුස ්රශශ යනට ගිහි්ත 

ඳක්තය. වශතෝිමව තයතේස  මුතතිම ධ තයතේස  ශඳෞශර තයතේස  

රවිඩ තයතේස ඉතේ තාහිඳියනේශස්ත සැඩ ව යසේ.   

ශ ධ ආණ්ඩුස තමු්තයේ්තශතේකේ තපයි පසත්සේශීය යන්තශ්ත. 

ශ ධ පේකය වේකයන ුවළ සැ දි ශසයසේ ය ධ තමු්තයේ්තශතේකේ 

සීරීයන්තය ඕයෙ. සීරීයන්තය ඕයෙ විපක්ෂශේ  අපි ශයොශසයි. 

අපට රීියප ඳකයනක් යැිැ.  ශපොලීියයනට ඳකපෙ ධ ව ්තය අපට 

පුළුස්තෙ? අපට ඳැිැ. ආණ්ඩුසට පුළුස්ත.  අධිව ණයනට ඳකපෙ ධ 

ව ්තය අපට පුළුස්තෙ? අපට ඳැිැ. තමු්තයේ්තශතේකේට පුළුස්තෙ 

ඳැතාෙ රීයනය මව ීැය පප ේතශ්ත යැිැ.  ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

227 228 

[ීරු ිරපල් කේ්තතේ පිතේ] 



2019  පැයි  07 

තභේපක ුවපිර   වශතෝිමව තයතේස ප ේශීය පැශ ්තය ්රිේ  

 මල්ක ව පු ත්රතතතසේදී්තට වවුරු ශිෝ ේෙවු ව යසේ ය ධ  ඒ ේෙවු 

ව ය ියයනලු ශෙයේ ීනක යන ඉදිතායනට ශීශය්තය ඕයෙයන රීයනය මවයි 

පප ඉතේපත් වරුණේශස්ත ඉල්ක්තශ්ත. වශතෝිමව මිිරතතසු අශප් 

මිිරතතසු  අශප් යෙ ෙෙශයනෝ  අපි අඳු ය අයන   අශප් හිතසත් අයන. ඒ 

ිරතේ  වැක්කුපක් අපට ක ශඳයසේ. තේපේයය මුතතිම ධ තයතේස 

පිිබඳඳස අපට ්ර තයයනක් යැිැ. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපිර  පප ඒ වේ ණේ පිිබඳඳස මීට සඩේ වථේ ව ්තශ්ත 

යැිැ. [ඳේරේ රීම  ධ] 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ප්තත්රීුවපේ ඔඳුවපේට වියේඩි ශෙවව වේකයනක් පපණයි 

ක ශඳ්තශ්ත.  

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අපි විපක්ෂයනක් විධියනට රීයන්තය ඕයෙ අපි ශයොශසයි ආණ්ඩුස 

ව ්තශ්ත. ආණ්ඩුස ව ්තශ්ත තමු්තයේ්තශතේකේ. ආණ්ඩුස 

ව ්තය ඳැතා ය ධ වරුණේව කේ අපට ශේතය. අපි ආණ්ඩුස ව  

ශප්තස්තය ධ. අපි ආණ්ඩු ව  ශප්තසකේ ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ 

තමු්තයේ්තශතේකේ  අපට යන්ල්ක දික් ව ්තය ම්තය මපේ. අපට 

ව ්තය පුළුස්ත ශවාශීඩියනක් යැිැ. අපි විපක්ෂශේ යි ියටි්තශ්ත. 

තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ීැය වථේ ව ්තය ඕයෙ. පේතතකු ඉතාෙේ 

්රිේ ශයන්ත ජීවිත යැක  වුණේ  ශශපළ ිේිර වුණේ  සයේපේ  

ියයනල්කක් යැක  වුණේ  තාචේ ව ව්දපේ්තත ියයනල්කක්ප යය 

හිටකේ ක ශඳයසේ. තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුස 2015 යවිල්කේ  

අශයකුත් සයේපේ  ඔක්ශවෝප සැටිකේ තපයි ක බුශණ්. හිටපු 

තයේධිපක  පහි්තෙ  ේතපක්ෂ පැක ුවපේ ුතශරයන අසත්ත වළ ිරතේ 

සුශශෙෝ ටිව ආසේ. අෙ  තමු්තයේ්තශතේකේ ඒවත් වියේ  ව  තපයි 
ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ ශශසතතථේයයනට ්රිේ  මල්ක ව යසේ  විවිර 

ප්දපතතථේයසකට ්රිේ  මල්ක ව යසේ  රීයනේ  තමු්තයේ්තශතේකේට 

බුශධි අා  සේ්දතේ ආසේ. ිැඳැයි  ඒ පිිබඳඳස වටුතුව වශළේ යැිැ. 

අෙ ශ ධ වෙ ීිය ප්තත්රීසරු  මෙේ විතයනෙේත  ේතපක්ෂ පැක ුවපේ 

ISIS මව ීැය රීයනශදිත් ඔයන විධියනටප වෙ ීැහුසේ  ඔයන විධියනට 

යනටපත් වළේ. ඒ ිරතේ අපි තමු්තයේ්තශතේකේට රීයන්තශ්ත  

පේ්දිමශ ධ්තුවස ුවළ අපි වථේ ව ශදි ශප්තසේ ශෙය වරුණු ීැය 

අසරේයයන ශයනොමු ව  ඒ අනුස තමු්තයේ්තශතේකේ වටුතුව ව ්තය 

රීයනේයි. ඒ අනුස මෙේ වටුතුව ශයොරීම ප ිරතේ තපයි අෙ තාචේ ව 

ව්දපේ්තතශේ  වටුතුව ියයනල්කප වඩේ සැටිකේ ක ශඳ්තශ්ත   

ඝේතවයන්ත යවිල්කේ වශතෝිමව තයතේස අමු අමුශජ  ප කේ ෙේකේ 

ගිශේ . තමු්තයේ්තශතේකේ තශෙ ව  වෙ ීිකේ අශප් ිඬ 

යසත්ස්තය ම්තය මපේ. ුවෂේ  ඉඳුිරල් අප ශතේය ප්තත්රීුවපේට 
රීයනේ ියටි්තශ්ත  තමු්තයේ්තශතේ අපි ීැය පැිැදිිමසප ශත්රු ධ 

ී්තය රීයනේයි. අපි වථේ ව ්තශ්ත අශප් තයතේස ශසනුශසනුයි. 

අපට දුව යැත්ය ධ තමු්තයේ්තශතේකේට ෙ දුව ක ශඳ්තශ්ත? අශප් 

තයතේස ශසනුශස්ත වථේ ව ්තය අපට අයික යනක් යැශෙ? 

තමු්තයේ්තශතේ  ඳේරේ ව ්තය ම්තය මපේ. අශප් තයතේස පිිබඳඳස 

අපට ශජෙයේස ක ශඳයසේ  වැක්කුප ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ 

ත්රතතතසේදී්තස ආ ක්ෂේ ව ්තය වවුරුසත් ශපතැයට ම්තය මපේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  විශ ේෂශයන්ත තාචේ ව 

ව්දපේ්තතයන ඉතේ ශිොඳි්ත ව ශීය ආසේ. ෙැ්ත ශපොවෙ වුශණ්?  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේට කඳේ දී ක ශඳය වේකයන අසතේයයි. 

[ඳේරේ රීම පක්] 

ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order. 
 

ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  පප ශපශ්දෙේ 

ශිෝටකයනවට ගියනේ. [ඳේරේ රීම පක්] මශතේ ගියනේප steward 

ශවශයක් යවිල්කේ පට රීජසේ  "අශ්ත  ප්තත්රීුවපේ  අශප් තාචේ ව 

ව්දපේ්තතශේ  service charge මව ඳකේශීය ඳැාකු ණයනක්  

ඉඩපක් කඳේ ීත්- [ඳේරේ රීම පක්] 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ුවෂේ  ඉඳුිරල් අප ශතේය ප්තත්රීුවපේ  point of Order 

මවක්ෙ?  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ීරු ප්තත්රීුවපේ  - [ඳේරේ රීම පක්] ීරු කේ්තතේ ප්තත්රීුවපේ - 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, that is not a point of Order.  
 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

කාවේශජ  රප ෙේයනවත්සශයන්ත ියයනයනට 10ක් වූ  ඒ  ුවිබ්ත ජජු 

ති ස්ර රැරීයනේ අසතතථේ කක්ෂ අටක් තපයනය  කාවේසට කැශඳය 

ආෙේයනමි්ත ියයනයනට 5ක් ේපයනය තාචේ ව සයේපේ යනත් යැක  වළේ.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේට කඳේ දී ක ශඳය වේකයන අසතේයයි. 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

අශප් ප්තත්රීුවප්තකේට කැබී ක ශඳය වේකශයන්ත වියේඩි ුවයක් 

පට කඳේ ශෙයසේ. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේට වියේඩි ුවයක් කඳේ ශෙය ීරු 

ප්තත්රීුවපේශ  යප රීයන්තය. 

 
ගරු නිමල් ලාන්සා මහතා  
(ேொண்புேிகு நிேல் லொன்ெொ) 

(The Hon. Nimal Lanza) 

ීරු පියනල් ිර ේ්තත ෙ ියල්සේ ප්තත්රීුවපේට කඳේ දී ක ශඳය 

වේකශයන්ත වියේඩි ශෙවක් කඳේ ී්තයසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ශ ධ තාචේ ව 

ව්දපේ්තතයනට ති අශයක් සයේපේ සකට ්රිේ  මල්ක ශසකේ අෙ 

සයවිට දිය ීණයේසක් ීත ශසකේ ක ශඳයසේ. යමුත් රීියප 

යපක ස ශයනක් ශ ධ තාචේ ව  ශිෝටල් ීැය ඳක්තය ගිශේ  යැිැ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ිරතේ සැල්ශල් ශ දි ශසශළඳේප ව ශීය 

හිටපු අශප් තයතේසශ  ඉඳකේ ඉිළ පැළැ්තක යන ෙක්සේ සය ියයනලු 

ශෙයේ අෙ ශ ධ  තශේ  ශයොතැකරීිමපත්භේසයන ිරතේ  ශඳෝ ධඳ ්රිේ  

මල්කවීප ිරතේ  "තේක ව ආ ක්ෂේස අයුවශ්ද" ිරතේ තාචේ ව 

ව්දපේ්තතයන බිඳ සැටී ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ශ ධවට ත ධපූ්දණශයන්ත 

සී රීස ුතත්ශත් ආණ්ඩුසයි. ආණ්ඩුසට ශ ධශව්ත ව  ය කේ 

යන්තය ඳැිැ. ආණ්ඩුස ශ ධවට පැිැදිිමසප සී රීයන්තය ඕයෙ. 

ියයනලුප සයේපේ  යැක  වළේ සේශ  ශ ධ තාචේ ව ව්දපේ්තතයනත් 

යසත්සේ ක ශඳයසේ  සට්ටකේ ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ තාචේ ව 

ව්දපේ්තතශේ  ිරුතුව ියයනලු අයනට තමු්තයේ්තශතේකේ තියෙේම් සැඩ 

පිිබශසළක් ශීොඩ යඟ්තය ඕයෙ.  

අපි ෙැව ක ශඳයසේ  ශකෝවශේ   ටසකට විවිර ්ර තය ආසේප  

මව මව  ටසකට ත්රතතතසේදී ්රිේ  මල්ක වුණේප ඒසේ ඉතේ 

ඉක්පිර්ත යනථේ තත්ත්සයනට පත් වී ක ශඳය ඳස. ිැඳැයි  ශපශිේ 

මශිප සැඩ පිිබශසළක් යැිැ. මරීශයවේට යන්ල්ක දිගු 

ව ීැීනශ ධ සැඩ පිිබශසළක් ශපශිේ ක ශඳ්තශ්ත. මශිප ව ්තය 

මපේ. ශපොවෙ  ශ ධ  ශට් රප ෙේයනවත්සශයන්ත සැඩිප ෙේයනවත්සයනක් 

ෙක්ස්තශ්ත තාචේ ව ව්දපේ්තතයන. ඒ ිරතේ ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපිර  පප ඉල්ලීපක් ව යසේ. විශ ේෂශයන්ත තාචේ ව 

ව්දපේ්තතයන ුවළ ශකොකු ශිෝටල්සක ඉඳකේ ශපොඩි restaurants ති 

guesthouses ෙක්සේත්  guideකේශ  ඉඳකේ සැල්ශල් ශසශළඳේ ධ 

ව ය අයන ෙක්සේත් සේිය lease ව කේ අ ශීය ක ශඳයසේ. ඒ අයන 

වි ේක අපේරුසවට සැටී ක ශඳයසේ  ශ ධ ආණ්ඩුස ිරතේ  ශ ධ 

ආණ්ඩුස ව පු ක්රියනේෙේපයන ිරතේ. ඒ ිරතේ ශ ධ අයනට ේෙවු රීම ප 

ආණ්ඩුශජ සීකීපක්. අපි ෙැක්වේ  ඒ වේකශේ  යශපතාවේශජ ඳැාකු 

වඩේ සැශටශදී යශපතාවේනු  තයන ශඩොක්ද ට්රිිමයනය 4.5ක් මප 
සයේපේ  යඟේ ියුවවීප තඳිේ ඒ  ශට් තාචිතශයන්ත මුෙේ ිැතායන ඳස. 

මපිරතේ අපි ආණ්ඩුසටත් ශයනෝතයේසක් ව යසේ. ආණ්ඩුස TDL 

මව යනටශත් කඳේීත් මුෙල් ක ශඳයසේ  ශසයත් ආෙේයන ධ පේ්දී 

යනටශත් කඳේීත් මුෙල් ක ශඳයසේ. ශ ධ තාචේ ව ව්දපේ්තතවරුස්ත 

යවිල්කේ තමු්තයේ්තශතේකේ මක්ව තේවච්ඡේ ව කේ ක ශඳයසේ  

තමු්තයේ්තශතේකේට මප වරුණු සේ්දතේ ව කේ ක ශඳයසේ.  

ඒ අනුස ඒ අයනට යන ධ රීිය තියෙේම් සැඩ පිිබශසළක් තවතත ව  

ශේතය ඕයෙ. තාචේ ව ව්දපේ්තතයන රීයන්තශ්ත අශප් තේක ව 

ආෙේයනශ ධ ුව්තශසිර තතථේයශේ  ක බුණු ව්දපේ්තතයනක්. ඒ සේශ ප 

ඉතේ ඉක්පිර්ත තේක ව ආෙේයනශ ධ ශෙසය තතථේයයනට පත්ස්තය 

ක බුණු මප තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ති මහි ිරුතුව තයතේස ශේ ේ 

ීැීනප තඳිේ යන ධ රීිය සැඩ පිිබශසළක් තවතත ව ්තය රීයනකේ 

ඉල්කේ ියටිමි්ත  පශ  වථේසට ඳේරේ ව පු ඒ ප්තත්රීුවපේට 

වශතෝිමව තයතේස ශසනුශස්ත පශ  වයීේුවස ්රවේ  ව මි්ත 

පප ඉඳී්තයසේ. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  තතුවක යි. 

 
[අ.භේ. 2.19] 

 
ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා (අ යාපන 
අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம் - கல்வி அமேச்ெர்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  පප විපක්ෂශේ  වථේ 

ශෙත ඳකේශීය ඉ්තය ශවොට  පට ශපනුශණ් පසුගියන වේකශේ  ෙැඩි 

ශකත පේයියවස සැටිකේ ියටි ශ ධ ශීොල්ක්ත ශ ධ අසේතයේස්තත 

ියශධියන වුණේට පතතශතේ පණ ීිකේ යවිල්කේ ශ ධ ප ණ පක ්ත  

ජීවිත පක ්ත තප ශශ පේකය යයේයන පත්රයන ිෙේ ී්තය ේත්තේි 

ව මි්ත ියටිය ඳසයි. අෙ "Red Bull " මවක් ීිකේ සේශ  තපයි 

 විපක්ෂශේ  ප්තත්රීසරු පේ්දිමශ ධ්තුවසට යවිල්කේ වථේ ව ්තශ්ත. 

ඔවු්ත සැශල් සැල් යැක ස ියටිශේ .  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ෙැ්ත වථේ වළ 

ප්තත්රීුවපේ බුශධි අා යන ීැය රීජසේ. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපිර  ශපුවප්තකේ බුශධි අා යන ීැය පුදුප ආෙ යනරී්ත 

වථේ වළේ. ිැඳැයි  ශපුවප්තකේට පසුගියන ශශසල් පතව යැිැ.  

ශශ පේකය යයේයන පත්රයන ිෙේ ී්තය බුශධි අා යන ෙඩමීපේ ව  

ීත්තේ රීයනකේ ෙැ්ත ශපුවප්තකේ  ටට පතයනක් ිේතය ිෙයසේ  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර.  

බුශධි අා සක 10 000වට සැඩි බුශධි අා  ිරකරේතා්ත ඉ්තයසේ. 

10 000වට සැඩියන ියටිය ශ ධ බුශධි අා  ිරකරේතා්තශී්ත 10වටත් 

අඩු ්රපේණයනක් තපයි ිය ීත ශසකේ ඉ්තශ්ත. මශකත ශවොටතක් 

ිය ීත ශසකේ ඉ්තශ්තත් ිමුෙේ ්රරේිරශයනක් ව පු පැමිසල්කක් 

අනුසයි. තස ශවොටතක් අත් අඩාගුසට ීත්තේ  ෙැ්ත ඔවු්ත යප පත 

මුෙේ ිැ  ක ශඳයසේ. ඒ අත් අඩාගුසට ීත්ශත්ත් කත්තත වි්රපුවාී 

සේශ  ශරේෂතය පේරයශජදිශයනකු ඝේතයයන රීම ප ත ධඳ්තරසයි. 

අිරකුත් ිරකරේතා්ත තැව පිට අත් අඩාගුසට අ ශීය 

ක ශඳ්තශ්තත් ඒ සේශ  පේරයශජදි්ත ඝේතයයන රීම  ධ 

ත ධඳ්තරශයන්ත. බුශධි අා ශේ  රීියප ශවශයකු ශසය ශිේුවසක් 

පත අත් අඩාගුසට අ ශීය යැිැ. ෙැ්ත ශපුවප්තකේ  ටට 

ශප්තස්තය ිෙයසේ  බුශධි අා යන දු්දසක ව  ක ශඳයසේයන රීයනකේ. 

මතශවොට ශ ධ 10 000ක් පපණ ියටිය බුශධි අා  ිරකරේතා්තශී්ත 

ිත  පතතශෙශය කු තපයි යුවශළේ ඉ්තශ්ත. ශ ධ බුශධි අා  

ිරකරේතා්ත 10 ශෙශයකුට අඩු පිතාතක් අත් අඩාගුශජ ඉ්තශ්තත් 

වප්ප ධ ීැීන ධ  පාශවොල්කවෙ ධ ිේ මිීන පැරු ධසකට 

ත ධඳ්තරසයි. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ශ ධ  ශට් 

තයතේස ශපෝඩ යැිැ.  

ශපුවප්තකේ ෙැ්ත රීයනයසේ  බුශධි අා  ශ ධව රීජශජ යැිැ  

ශ ධ පිිබඳඳස ෙැනුසත් වශළේ යැිැයි රීයනකේ. ශපහිදී අඩු පේඩුසක් 

ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒව අපි පිිබී්තයසේ. තපි  විට  තයනක් 

විධියනට ශ ධ පිිබඳඳස අපි තයතේස ෙැනුසත් වළත්  ශ ධව ශසය 

තැයවදි ියදුස්තය ක බුණේ. මෙේ ශ ධ ියශධි සැළැක්වුණේ ය ධ  තසත් 

තක යනරී්ත ශෙවරී්ත ිතා ශ ධසේ ියදුස්තය ක බුණේ. ශ ධ පිිබඳඳස 

මෙේ ආ ක්ෂේස දු්තයේ ය ධ  මෙේ ශ ධ ශශසල් ව ්තය ඳැතා වුණත් 

තස ෙසතව ශ ධව ශස්තය ක බුණේ. ිැඳැයි  ඒව මශිපයි රීයනකේ 

 තයනක් විධියනට අපි අත ශතෝෙේ ී්තය  වල්පයේ ව ්තශ්ත යැිැ. 

ිැඳැයි  ෙැ්ත ඔයන බුශධි අා යන දු්දසකයි ය ධ  ඔයන රීයනය විධියනට මෙේ 

ිමුෙේ මූකතතථේයයන යුවළට ගිහිල්කේ ත ත් ශෆෝතශතේවේ පැක ුවපේ 

ආත්තයශේ  ශඳෝ ධඳයනක් පුපු සේ ී්තය ශවොට තමු්තයේ්තශතේකේ 

රීයනය ඔයන බුශධි අා යන ියටිශේ  යැශෙ? 

මතශවොට පිත්තක ිාදිශේ දී ශීෝයේභයන  ේතපක්ෂ 

පිත්තයනේශ  සේියයන blast ව ශදී   ඒව ීැයත් මශිප ය ධ 

බුශධි අා  රීයන්තය මපේ යනැ. ඒ ිරතේ ව්තය ඕයෙ වුණේප 

වඳ ශීොයනත් තකශීොයනේ ව  ී්තය මපේ රීයනේ පප 

තමු්තයේ්තශතේකේශී්ත ඉල්කේ ියටියසේ.  

 අපි ෙැ්ත පේ්දිමශ ධ්තුවශජ රීයන්තය ඕයෙ  පසුගියන ෙසතතසක 

වවුෙ ශ ධ තාවිරේය ශෙවටප බුශධි අා  ි ිේ සැුවප් කඳේ දු්තශ්ත 

වවුෙ රීයනකේ. ශ ධසේශේ  ිර්දපේතිසරු්ත වවුෙ රීයනේත් ශ ධ  ශට් 

තයතේස ේතයසේ. 2  ශෙශයකුට පඩි  දීකේ    මවප account 

මශව්ත ඒ පැත්තටත් ශෙයසේ  අ්තතසේෙයන සපු ස්තය ශඳොදු ඳක 

ශතේයේසටත් ශෙයසේ. ශපශිප ව පු මිිරසු්තට තපයි අෙ ශ ධ පි 

ශකොකුසට තයතේස ීැය ිෙ පත්ශක්ත ආෙ යනක් පුව ශසකේ 

ක ශඳ්තශ්ත. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  පප රීයනයසේ   

 තයනක් විධියනට ඉතේප ඉක්පිර්ත තක  ශෙවක් යුවළත යැසත 

ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ්තය  අපට පුළුස්ත වුණේ රීයනය වේ ණයන. 

විශශ   ටසල් පසේ අපට ඒ ීැය ්ර ාතේස පුෙ ව කේ ක ශඳයසේ. 

ශ ධ ියශධියන ශසකේ තක  ශෙවක් යුවළත ඒ අකගියන මුකගියන ිැප 

තැයප අල්කේ අෙ ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ්තය පුළුස්ත ශසකේ 

ක ශඳයසේ. ්රරේය තැවවරුසේ අල්කේ ශීය අෙ ඒ ත්රතතත ෙේපයන 

වඩ්තය පුළුස්ත ශසකේ ක ශඳයසේ. ශකෝවශේ  දිුතණු  ටසකටත් 
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ඒව ඳැතා වුණේ. ඔච්ච  ආ ක්ෂේස ක ශයනය යශපතාවේශජ 

ශප්තටීයයනටත් ීැහුසේ. මීට අවුරුදු ීණයේසවට ඉතතශතල්කේ  

යශපතාවේශජ ශකෝව ශසළඳ පරයතතථේයයනට  -WTC මවට - 

ීැහුසේ  ්රා යනට ීැහුසේ  මාීක්තතයනට ීැහුසේ  ඕතතශරේිමයනේසට 

ීැහුසේ  ත්දපිරයනට ීැහුසේ. ඒ  ටසකත් ශ ධ සේශ  ියශධි ඕයෙ 

ත  ධ යක  වුණේ. ශ ධ තේතය්තත  ත්රතතතසේෙයන. තේතය්තත  

ත්රතතතසේෙයන තපි  විට මව තැයරී්ත මිේට පේකයයන ව ්තය ඳැතා 

අසතතථේ යක  ශසයසේ. ඉක ්ත අශප්  ටත් ඒ අසේතයේස්තත 

ශේෙසේචවයනට මුහුණ දු්තයේ. ශ ධ ියශධියන යක  වුණේට පතතශතේ  

ඳක්තය  ිත් ෙසශතේ ෙේයයන ශේතය ඉතතශතල්කේ  

තමු්තයේ්තශතේකේශ  ඡ්තෙ අශප්ක්ෂවයනේ -ඉල්ක්තය ඉ්තය 

ශවයේ.- ්රවේ යනට පත් ව යසේ  "පප තපයි තයේධිපක  

අශප්ක්ෂවයනේ" රීයනකේ. ෙසතත ුවයයි. පප ෙැක්වේ  පේරයශජදී්ත 

ගිහිල්කේ මුවපේට microphones අල්කකේ අියසේ  "වසෙේෙ  

ඔඳුවපේ තයේධිපක  අශප්ක්ෂවත්සයන ්රවේ යනට පත් ව ්තශ්ත 

රීයනකේ අපට රීයන්තය ශවෝ" රීයනකේ. මතශවොට රීජසේ  "පප 

ශිොඳප ශජකේසට  ිතාප ශජකේසට රීයන්තය ධ" රීයනකේ. පටප 

යහිකේ ක ශඳයසේ  පේරයසක මශිප රීයනයසේ. ශ ධ ියශධියන ශසකේ 

ෙසතත ුවයක් යනයශවොට  ිත් ෙසශතේ ෙේයයන ශේතය ඉතතශතල්කේ  ඒ 

මිීන පක ්ත තප්ත තයේධිපක ස ණයනට මයසේ රීයනේ ්රවේ යනට පත් 

වළේ. ඔ්තය තමු්තයේ්තශතේකේශ  යේයනවශයනෝ! ඔයන සේශ  

යේයනවශයනෝ ෙ යේයනවයන්ත ශස්තය ිේතශ්ත? ඔයන යේයනවශයනෝ ෙ 

ශ ධ  ට පේකයයන ව ්තය ිේතශ්ත? තප්තශ  තයතේස ියයන 

ීණයක් පැතාකේ  ියයන ීණයක් ඝේතයයන ශසකේ. ශප්තය 

ශශ පේකයයන! අපට තැව ක ශයනයසේ  ශ ධසේ ශවොශිොප ෙ ශස්තශ්ත 

රීයනේ. ශ ධ පේත රීහිපයනක් යුවළත තයේධිපක ස ණයනක් 

පැසැත්වීපට ක ශඳශදී  ශවොශිොපෙ ශ ධ සේශ  ශශසල් ශස්තශ්ත? 

ශ ධසේ ශවෝතත්රේත් ෙ   ISIS මව මක්ව ත ධඳ්තර ශසකේ? අපටත් ඒ 

ීැය තැව ක ශයනයසේ. ඒ ීැය අපි ශතොයනකේ ඳක්තය ඕයෙ  [ඳේරේ 

රීම  ධ]  

 ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ශ ධ අතශ්ද පප ෙැක්වේ  

ශ ධ ෙසතතසක  තපේත පේරය තේකසක Facebook ි ිේ පට ීියසේ. 

මෙේ පප press conference මවක් ක ේඳේ  ශ ධසේ ීැය රීජසේ. 

ශිොඳට තාශේතය යක . ඒ තාදුණු ිරතේ ෙ ශවොශිේෙ ෙැ්ත පට 

ීිශීය යනයසේ. [ඳේරේ රීම  ධ]  පප ෙැක්වේ  "රුපියනල් කක්ෂයනක් 

සු ක්ෂේ සිම්ත ශීසයසේ  පුළුස්ත ය ධ පේතල් ම්තය"   රීයනකේ  

පට පි  ශෙය අ්තෙප. පට වයීේුවයි රීයන්තය. [ඳේරේ රීම  ධ] 

ඒවට ශිේුවස ශපොවක්ෙ? මල්ශක්තය සැකක් යැිැ. ශ ධසේ 

රීයනේශීය තපයි ඉ්තශ්ත. ශ ධ සේශ  ශශසල් තපයි රීයන්තශ්ත. 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ඔඳුවපේශ  ළපයි ශේතයේත් ඉතතශවෝශල් ගිහිල්කේ යැිැ. 

ඔඳුවපේ අතතය රීයනයසේ. 

 

ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔඳුවපේ ඉඳී්තය.  ඔඳුවපේට ්ර තයයනක් යැිැ.  [ඳේරේ රීම  ධ] 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  රුපියනල් කක්ෂයනක් 

ශෙයසේ රීයනකේ රීයන්තය ත  ධ පප අඳඳකශයනක් ශයොශසයි. මෙේ  

පේරය තේවච්ඡේස ඉස  වුණේප  පේරයශජදිශයනක් පශී්ත ්ර තයයනක් 

යහුසේ. [ඳේරේ රීම  ධ]  පශී්ත යහුසේ  ශ ධ ිේිරයනට පත් ශසච්ච 

අයනට තිය ශෙයසේෙ රීයනේ  ිේිරයනට පත් ශසච්ච අයන ශ ෝිල්ීත 

වුණේප යන ධ තියයනක් ක ශයනයසේෙ  සු ක්ෂේ  ක්ෂණයන කඳේ 

ශෙයසේෙ යැශෙ රීයනකේ.  [ඳේරේ රීම  ධ]  විෂයන භේ  යපක ස යනේ 

විධියනට ඒ ීැය පැිැදිිම රීම පට පට ුතුවවපක් ක ශඳයසේ. පප 

සු ක්ෂේ  ක්ෂණ ්රපයන පිිබඳඳ පැිැදිිම වළේ. ඒව අ ශීය අෙ 

පේරයසක ෙපයසේ  "ශප්තය අරයේපය යපක " රීයනකේ. ඒ ිරතේ 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  පප තමු්තයේ්තශතේට 

රීයන්තය වැපැක යි  ශ ධ ියයනලුශෙයේප  පේතල් සිකේ ක ශයනයසේ 

ය ධ වැපැක යි රීයනකේ. ශපොවෙ  පේතල් ගියන අයන ශයශසයි ශ්ත  

සැඩිශයන්ත ඉ්තශ්ත. [ඳේරේ රීම  ධ] ඔයන ශපශය්තශ්ත යැශෙ  වථේ 

ව ය අයන. ඉතතශවෝශල් ගියනේ රීයනය මශව්ත  සැඩක් ශස්තශ්ත 

යැිැ.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ප්තත්රීුවප්තකේ  මුවපේට වථේ ව ්තය අසතතථේස ශේතය. 

 
ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
පේතල්සක සටියේවප ේතශ්ත යැක  මිිරතතසු තපයි ශීොඩක් 

ඉ්තශ්ත. අරයේපයයන කැබුශජ යැක  අයන තපයි වෙ ීි්තශ්ත  ඒව 

ශ්ත වෙ ීි්තශ්ත. ඒශක් සටියේවප ේතයසේ ය ධ  [ඳේරේ රීම  ධ] 

තක යනක් ඉතතශවෝක සිකේ ක බුණේප ශ ධ  ශට් ෙරුස්තට 

ඒශව්ත ශවොයිත  ධ පේඩුසක් ශසයසේෙ රීයනේ අසශඳෝරයනක් 

ක ශයනයසේ ය ධ වෙ ීි්තශ්ත යැිැ. ඔයන ිාදි ීේශ්ත හිටපු මිිරතතසු 

ශපොවක් ිතා මවවට පේ්දිමශ ධ්තුව යවිල්කේ අෙ ඒව තපයි ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවස ශ ධ තත්ත්සයනට පත්ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර    තයනක් විධියනට අපි 

තී ණයන වළේ  ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ශීය   ියයනලුප ආ ක්ෂව 

අා සිම්ත ඒ පිිබඳඳස-[ඳේරේ රීම  ධ] රැවස ණයන කඳේශීය - 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
 

නැඟී ියටිව ය. 
எழுந்தொர். 

rose. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු ප්තත්රීුවපිර  වරුණේව කේ සේඩි ශස්තය. 

 
ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර   අපි තී ණයන ව නු 

කැබුසේ  පේතල් විසිත ව ්තය.  යමුත් ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපිර  ඊශේ  දියශේ දී පැමිණීශ ධ අඩුසක් ක බුණේ.  ඒව ිතා. 

ිැඳැයි. අෙ ශසයශවොට ඒව ස්දරයයන ශසමි්ත යනයසේ.  

ෙැ්ත ඳක්තය  ඊශේ  ේුවරු පළේශත් ළපයි  7 500යි පේතල් 

ආශජ  ියයනයනට 45යි. අෙ මයන ශීොඩක් සැඩි ශසකේ ක ශඳයසේ. 

ශවොළඹ ්රශශ ශේ  ළපයි්තශ  පැමිණීශ ධ අඩුසක් ක ශඳය ඳස පප 

පිිබී්තයසේ. ඒ සේශ ප ේුවරුපැෙ පළේශත් ළපයි්ත ියයනයනට 21යි  

ඊ ශේ  ආශජ. අෙ මයන ියයනයනට 35 ෙක්සේ ස්දරයයන ශසකේ ක ශඳයසේ. 

ඌස පළේශත් ියයනයනට 20ව පැමිණීප අෙ ියයනයනට 40 ෙක්සේ ස්දරයයන 

ශසකේ ක ශඳයසේ. අපට ඕයෙ අරයේපයයන වඩේවප්පල් ව කේ 

දිීටප පේතල් සි්තය ශයොශසයි. පේතල් සිකේ  curfew ෙේකේ  ශ ධ 

 ට මශිප ක ශඳයසේ ය ධ ශීොඩක් අයන වැපැක  ශසයි  ිතා ආ ේ 

ශසයි. ශපොවෙ  ඒ ශීොල්ක්තට ඒ පක ්ත තප්තශ  ශශ පේකය 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

යයේයන පත්රයන ිෙේ ී්තය පුළුස්ත ිරතේ. අපි ඒසේට ඉඩ ක යන්තශ්ත 

යැිැ. අපි ශපොය ්ර තයයන ක බුණත් අයුවරු අසප ව  ක ශඳයසේ. 

ෙරුස්ත ශසනුශස්ත යන ධ ියශධියනක් යක  වීප සළක්ස්තය අපිට 

ව ්තය පුළුස්ත ිැප ශෙයනක්ප අපි ව කේ ක ශඳයසේ. ිැඳැයි  

ිරසේඩු වේකයනත් මක්ව පේත මවිපේ ව පපණ වේකයනක් පේතල් 

සතේ ෙපේ ක බුණේ. පශිේ ප්තක යනට පිළ ප්තක සක ෙරුස්තට ඊළඟ 

තඳුෙේ සය ුවරු පේතල් ආ  ධභ රීම ප වල් ෙපේ ක ශඳයසේ. ෙරුස්ත 

ීැය හිතකේ ති ශ ධ සය විට  ශට් සේතේස ණයන ශිොඳ පට්ටපට 

ශීයැවිත් ක ශඳය ිරතේයි  ෙැ්ත ශ ධ වටුතුව ව කේ ක ශඳ්තශ්ත. 

තපි  අයන- 
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ීරු යපක ුවපිර  වේකයන අසතේයයි. 

 

ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
තපි  පේරයසිම්ත පසේ ඳකයසේ  ශ ධශක් ශසයතක් ව ්තය. 

ිැඳැයි   තයන විධියනට අපි තැප විටප තයතේසශ  ආ ක්ෂේස- 
 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is the point of Order? 

 

ගරු ආනන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ஆனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Ananda Aluthgamage) 

ීරු යපක ුවපිර  ඉතේ වරුණේශස්ත ඔඳුවපේශී්ත 

වේ ණයනක් අියසේ. ඔඳුවපේශ  ළපයි්ත ශෙශෙයේ ඉතතශවෝශල් 

ගිහිල්කේ ඉ්තයසේෙ? ේත්ත යනක් ශේතය පට.  
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order.  ීරු යපක ුවපිර  වේකයන 

අසතේයයි. 
 

ගරු අකිල ිමරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(ேொண்புேிகு அக்கில விரொஜ் கொொியவெம்) 

(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 

ශිොඳයි.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර   ශට් ආ ක්ෂේස තිවුරු 

ව ශීය අපි  ටක් විධියනට ඔක්ශවෝප මවුව ශසකේ ඉදිතායනට 

යන්තය ඕයෙ. මුතතිම ධ තයතේස ියයනලුප ශෙයේ ත්රතතතසේදි්ත 

ශයොශසයි.  ඒ ිරතේ ත්රතතතසේදි්තට ඒ අෙේළ යයේයන පත්රයනට අනුස 

වටුතුව ව ්තය ඕයෙ  අශයකුත් මුතතිම ධ තයතේසට ශ්රී 

කේාරීවයන්ත විධියනට තකවේ වටුතුව ව ්තය ඕයෙ. මශිප 

ශයොවුශණොත් අපට මීට සැඩියන ඵක විපේවසකට මුහුණ ශේතය 

ියශර ශජවි. අ  19 3දී ියදු වුණු ශශසල්සකට තපේය ියශධී්තසක ට 

මුහුණ ශේතය ියශර ශජවි. මතැයට ශ ධ  ට ශීය යන්තයයි 

ශීොඩක් අයනට වුසපයේස ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ිරතේ යැසත ශ ධ  ශට් 

මසැිර සේතේස ණයනක් යක  ශස්තය ඉඩ ශේතය මපේයි රීයනේ ියයනලු 

ශෙයේශී්තප ඉල්කේ ියටිමි්ත පප ිරිඬ ශසයසේ. ශඳොශිොප 

තතුවක යි. 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
அடுத்து, தகௌரவ ெிறீதரன் அவர்கள்.  

 
[பி.ப. 2.29] 

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, கடந்த 

ஏப்ரல் ேொதம் 21ஆம் திகதி இந்த நொட்டிமல ஏற்பட்ட 

எதிர்பொரொத ஒரு தீவிரவொத நடவடிக்மகயின்மூலம் தவளிநொடு 

ேற்றும் உள்நொட்மடச் மெொோ்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட உயிர்கள் 

பலியொக்கப்பட்டு, 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொயமுற்று 

இருக்கின்றொர்கள். இன்னும் பலருமடய உடல்கள் 

அமடயொளம் கொைப்படவில்மல; யொர் என்று அறிவிக்கப் 

படவில்மல. இந்தச் சூழ்நிமலயில் நொட்டில் அவெரகொலச் 

ெட்டம் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டு, அச்ெட்டத்தினூடொக இந்த 

நொடு ஒரு யுத்த சூழலுக்குள் இருப்பதுமபொல கொண்பிக்கப் 

படுகின்றது. குறிப்பொக, வடக்கிலும் கிழக்கிலும்தொன் இந்த 

நிகழ்வுகள் நமடதபற்றதுமபொல, அங்கு பல்மவறுபட்ட 

இடங்களில் இரொணுவக் குவிப்புக்களும் அதிரடிப் பமடயினரு 

மடய பிரென்னங்களும் கொைப்படுகின்றன. அந்த ேக்களு 

மடய இயல்பு வொழ்க்மகயில் பொொியளவிலொன தொக்கத்மதச் 

தெலுத்தும் வமகயிமல இந்த நடவடிக்மக மேற்தகொள்ளப்பட்டு 

இருக்கிறது 

கடந்த 2019.05.03ஆம் திகதி, தவள்ளிக்கிழமே யொழ்ப் 

பொைப் பல்கமலக்கழகத்திமல மெொதமன நடவடிக்மக கமள 

மேற்தகொள்ளச் தென்ற இரொணுவத்தினர், அங்கு ெில 

ஆவைங்கள் ேற்றும் புமகப்படங்கள் இருந்ததொகக் கூறி, 

அங்கிருந்த பல்கமலக்கழக ேொைவர் ஒன்றியத்தினுமடய 

தமலவர் நவரத்தினம் திவொகரன் என்பவமரயும் ேொைவர் 

ஒன்றியத்தினுமடய தெயலொளர் ெிவரொெொ பவில்ரொஜ் 

என்பவமரயும் மகது தெய்திருக்கின்றொர்கள். அமதமபொல, 

யொழ்ப்பொைப் பல்கமலக்கழகத்தினுமடய ேருத்துவ பீடத்தின் 

மதநீர்ச்ெொமலயிமல தியொகி திலீபனுமடய புமகப்படம் 

இருந்ததொகக் கூறி, தபொன்னம்பலம் ஞொனமவல் என்பவர் 

மகது தெய்யப்பட்டு இருக்கின்றொர். நொட்டிமல 

கொைப்படுகின்ற சூழல்கள் மவறு. ஆனொல், இன்று யுத்தம் 

நடந்ததுமபொல ஒரு தபொிய பிரமேமய உருவொக்கப்பட்டு 

இருக்கின்றது. யொழ்ப்பொைப் பல்கமலக்கழகத்தில் எந்ததவொரு 

ெட்டவிமரொத நடவடிக்மகயிலுமே ஈடுபடொத, தங்களுமடய 

கல்விக்கொக ஏங்குகின்ற அப்பொவி ேொைவர்கள் மகது 

தெய்யப்பட்டிருக்கிறொர்கள். முல்மலத்தீவு ேொவட்டத்மதப் 

பிறப்பிடேொகக்தகொண்ட ேொைவர் ஒன்றியத்தினுமடய 

தமலவரும் யொழ்ப்பொைம், மகதடிமயப் பிறப்பிடேொகக் 

தகொண்ட ேொைவர் ஒன்றியத்தினுமடய தெயலொளரும் யொழ்ப் 

பொைத்மதச் மெர்ந்த ஞொனமவல் அவர்களும் மகது 

தெய்யப்பட்டிருப்பது, ஓர் அபொயகரேொன தெய்திமயத்தொன் 

தெொல்கின்றது. 

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, இன்று 

இந்த நொட்டிமல ஒரு தீவிரவொதச் தெயற்பொடு 

மேற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இது அடிப்பமடவொதத்மத 

மேயேொக மவத்து மேற்தகொள்ளப்பட்டிருக்கலொம். ஆனொல், 

அதற்கொன அடிப்பமடகள் என்ன? இந்த நொட்டிமல ஏன் 

இவ்வொறொன கொொியங்கள் நமடதபற்றிருக்கின்றன என்பத 

மனப் பற்றிக் கண்டறிய மவண்டும். இது ஒரு ேதொீதியொன 

அடிப்பமட வொததேன்றொல், அதமன இந்த நொட்டிமல யொர் 

தகொண்டுவந்தொர்கள்? அரெியல் யொப்பில் எந்த ேத 
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அடிப்பமடவொதம் இருக்கின்றது என்பமத முதலில் இந்த நொடு 

பொிெீலிக்க மவண்டும்; இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற அரெியல் 

தமலவர்கள் ெிந்திக்க மவண்டும். இந்த நொட்டிமல இன்தனொரு 

ேக்கள் ததொகுதியினர்ேீது - இன்மனொர் இனக் குழுேத்தின்ேீது 

ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் குற்றங்கமளச் சுேத்துகின்றொர்கள் 

என்றொல், அந்த ேக்கமள எல்லொம் ஆளுகின்ற, ஆட்ெிபீடத்மத 

மவத்திருக்கின்ற தபரும்பொன்மேயொன ேக்கமளக் 

தகொண்டவர்கள் எவ்வொறொன எண்ைங்கமளயும் ெிந்தமன 

கமளயும் மவத்திருக்கின்றொர்கள்? என்பது பற்றியும் ெிந்திக்க 

மவண்டும். இந்தப் பொரொளுேன்றமும் ெொி அல்லது இந்தப் 

பொரொளுேன்றத்தின் ெட்டதிட்டங்களும் ெொி தபௌத்த ேதத்திற்கு 

எவ்வொறு முன்னுொிமே தகொடுக்கின்றது! இதனடிப்பமடயில், 

இந்த ேத ெிந்தமனகூட எவ்வொறு ஊட்டப்பட்டிருக்கின்றது 

என்பமதயும் இந்த இடத்திமல நொங்கள் விளங்கிக்தகொள்ள 

மவண்டும். அடிப்பமட ேதவொதம் என்ற தபயமரச் தெொல்லி, 

பல்மவறுபட்ட வமககளில் ேக்கள் துன்புறுத்தப்படுவது 

முதலிமல நிறுத்தப்பட மவண்டும்.  

கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு ேொவீரர் தின நிகழ்வு நமடதபற்ற 

ெில நொட்களில், குறிப்பொக 2018.11.30ஆந் திகதி ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டத்தினுமடய வவுைதீவுப் பகுதியில் மவத்து அஜந்தன் 

என்கின்ற முன்னொள் மபொரொளியொன கதிர்கொேத்தம்பி 

இரொஜகுேொரன் இரண்டு தபொலிஸொமரக் தகொமல தெய்தொர் 

என்று தெொல்லப்பட்டுக் மகது தெய்யப்பட்டொர். ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டத்மதச் மெர்ந்த அவர் ஐந்து பிள்மளகளின் 

தந்மதயொவொர். இவமரொடு மெர்ந்து கிளிதநொச்ெி ேொவட்டத்தின் 

வட்டக்கச்ெி, ஹட்ென் வீதிமயச் மெர்ந்தவரும் ேரக்கறிச் 

ெந்மதயிமல தன்னுமடய கமடமய மவத்து வியொபொரம் 

தெய்தவருேொன இரொெநொயகம் ெர்வொனந்தன் என்கின்ற ஓர் 

அப்பொவி இமளஞனும் மகதுதெய்யப்பட்டொர். இலங்மகயின் 

ததன்பகுதியிலிருந்து அவமரத் மதடிவந்த வந்த 

புலனொய்வுத்துமறயினரொல்  ேட்டக்களப்பில் மவத்து அவர் 

பிடிக்கப்பட்டொர். அமதமபொல, ேட்டக்களப்பிமல மஜொர்ஜ் 

நிரஞ்ென் என்பவரும் மகதுதெய்யப்பட்டொர். இவர்களில் 

இரொெநொயகம் ெர்வொனந்தனும் மஜொர்ச் நிரஞ்ெனும் விடுதமல 

தெய்யப்பட, இன்று 5 ேொதங்களும் 7 நொட்களொகியும் அஜந்தன் 

என்கின்ற கதிர்கொேத்தம்பி இரொெகுேொரன் இன்னும் விடுதமல 

தெய்யப்படவில்மல. ஆனொல், வவுைதீவிமல இரண்டு 

தபொலிஸொமரச் சுட்டுக் தகொன்றது இவர்கள்தொன் என்று 

புலனொய்வுத்துமறயினொல் தெொல்லப்பட்டது. அமத புலனொய் 

வுத்துமற இப்தபொழுது தெொல்கின்றது, இந்தக் குண்டுத் 

தொக்குதலில் ஈடுபட்டவர்களுமடய வொகனச் ெொரதியொக இருந்த 

ஒருவர்தொன் இந்த வவுைதீவிமல தபொலிஸொமரச் சுட்டுக் 

தகொன்றொர்கள் என்று. அப்படியொனொல், ஏன், இன்னும் அந்தக் 

கதிர்கொேத்தம்பி இரொெகுேொரன் விடுதமல தெய்யப்படவில்மல 

என்ற மகள்வி எங்கள் முன்னொல் வருகின்றது.  

முன்னர் இலங்மகயினுமடய புலனொய்வுத்துமற தன்னு 

மடய புலனொய்வொளர்களொக இருந்தவர்கமள மவத்து 

இவ்வொறொன தகொமலகமளச் தெய்து, ேக்கமள எவ்வளவு பயப் 

பீதிக்குள் மவத்திருந்தது! எனக்கு முன்னர் மபெிய அமேச்ெர் 

அக்கில விரொஜ் கொொியவெம் அவர்கள்கூட ஒரு விடயத்மதச் 

தெொன்னொர். மகொத்தொபய அவர்கள் பொதுகொப்புச் தெயலொளரொக 

இருந்தமபொது, இப்மபொமதய எதிர்க்கட்ெித் தமலவரொன 

ேஹிந்த ரொஜபக்ஷ அவர்கள் ெனொதிபதியொக இருந்தமபொது, 

பலருக்கு இவ்வொறு ெம்பளம் வழங்கப்பட்டு இருக்கிறது. 

புலனொய்வொளர்களொக 26 மபொோ் இருந்திருக் கிறொர்கள். 

இப்மபொது அவ்வொறொனவர்கள்தொன் அமடயொளம் 

கொைப்படுகிறொர்கள். இவ்வொதறல்லொம் நடந்த பிற்பொடு, அந்த 

அப்பொவி இமளஞர்கள் இன்னும் ஏன் விடுதமல 

தெய்யப்படவில்மல? இந்த நொட்டிமல என்ன நடக்கிறது? ஏன் 

இந்த ேக்கள்ேீதொன அச்ெ உைர்வுகளும் பயங்கரேொன சூழலும் 

திட்டேிட்ட வமகயில் அரெொங்கத்தினொல் ஏற்படுத்தப் 

படுகின்றது? குறிப்பொக, இந்த ேட்டக்களப்பு, வவுைதீவுச் 

ெம்பவம் ததொடர்பொக 2018.12.22ஆம் திகதி முதலொவது 

தடமவயொகவும் 2019.03.18ஆம் திகதி இரண்டொவது 

தடமவயொகவும் முன்னொள் பொரொளுேன்ற உறுப்பினர் 

அொியமனந்திரன் அவர்கள் விெொரமைக்கு உட்படுத்தப் 

பட்டொர். இமவதயல்லொம் ஏன் நமடதபற்றன?  

 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Kanchana Wijesekera, what is your point of 

Order? 
 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ශපුවපේ ශපුවපේශ  

වථේශජදී පසතයසේ  පහි්තෙ  ේතපක්ෂ පැක ුවපේත්  ශීෝයේභයන 

 ේතපක්ෂ පැක ුවපේත් බුශධි අා යන පේවිච්චි ව කේ අ්තතසේදී 

වණ්ඩේයන ධසකට  ඒසේට ත ධඳ්තර රීහිපශෙශයකුට පඩි ශීජසේ 

රීයනකේ. 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
That is not a point of Order. 
 
ගරු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, குறித்த 

ெம்பவங்களில் உண்மே இருக்கின்றது என்பமத மவத்துத் 

தொன் நொன் இங்கு குறிப்பிடுகின்மறன். இன்று இந்த நொட்டிமல 

இவ்வொறொன ெம்பவங்கள் நமடதபறுகின்றன. [இமடயீடு] 

தயவுதெய்து என்மனப் மபெ விடுங்கள்! எனக்கொன மநரம் 

குமறவு. இந்த நொட்டிமல இவ்வொறொன ெம்பவங்கள் 

நமடதபற்றிருக்கின்றன. எங்கள்ேீதொன தொக்குதல்களும் 

நமடதபற்றிருக்கின்றன. எங்களுமடய பல பொரொளுேன்ற 

உறுப்பினர்கள் தகொல்லப்பட்டிருக்கிறொர்கள். என்ேீதுகூட 

தொக்குதல்கள் நமடதபற்றிருக்கின்றன. இந்த நொட்டிமல 

இவ்வொறொன விடயங்கள் நமடதபற்றிருக்கின்றன. ஆகமவ, 

இது இந்த நொட்டினுமடய ேிக மேொெேொன ஒரு 

கொலகட்டேொகும். இதமனச் தெய்தவர்கள் யொர்? இவர்கமள 

ஊட்டி வளர்த்தவர்கள் யொர்? இவர்களுக்குப் பைம் 

தகொடுத்தவர்கள் யொர்? இவர்கமள இவ்வொறொன நிமலக்குக் 

தகொண்டுவந்தவர்கள் யொர்? 

 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

Sir, I rise to a point of Order.  
 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Hon. Member, what is your point of Order? 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ශපුවපේ ශ ධ තභේස 

ශයොපඟ යනසය සුළු ්රවේ  ව යසේ. ආණ්ඩුස විිය්ත තසප 

්රවේ යනක් ව කේ යැිැ  බුශධි අා  ිරකරේතා්ත පේවිච්චි ව කේ 

අ්තතසේදී වණ්ඩේයන ධසකට මුෙල් දු්තයේ රීයනකේ. මප ිරතේ ශපුවපේ 

ව පු ඒ ්රවේ යන ිැ්තතේඩ් සේ්දතේශස්ත ඉසත් ව ්තය. 

 

ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ශිොඳයි  ශිොඳයි. 
 
ගරු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, 

என்னுமடய உமரமயத் ததொடர்ந்து அவருக்குச் ெந்தர்ப்பம் 

வழங்குங்கள்! அவர் தொன் விரும்பியமதச் தெொல்லட்டும்!  இந்த 

நொட்டிமல இப்படியொன ெம்பவங்கள் நமடதபற்றிருக்கின்றன. 

உண்மேகள் பல தடமவ பல அமேச்ெர்களொல் தெொல்லப் 

பட்டிருக்கின்றன. இப்தபொழுது அப்பொவி முஸ்லிம் ேக்கள்ேீது 

இனவொதப் பிரமயொகங்கள் மேற்தகொள்ளப்படுகின்றன.  

மநற்மறய தினம் ஒரு முஸ்லிம் ெமகொதொி மபருந்தில் வந்த 

கொரைத்திற்கொக ஆமனயிறவிமல அந்தப் மபருந்து 

ேறிக்கப்பட்டு, கிட்டத்தட்ட 40 நிேிடங்கள் அந்தப் மபரூந்து 

ெல்லமட மபொட்டுத் மதடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த நொட்டிமல 

தேிழர்களொகிய நொங்கள் அவெரகொலச் ெட்டத்தினூடொக, 

பயங்கரவொதத் தமடச் ெட்டத்தினூடொகப் பட்ட அவலங்களும் 

வலிகளும் மவதமனகளும் தெொல்லில் அடங்கொதமவ. 

இப்தபொழுது அமத துன்பங்கமள முஸ்லிம் ெமகொதரர்கள் 

அனுபவிக்கின்றொர்கள். முஸ்லிம் தபயர் மவத்திருக்கின்ற 

கொரைத்தினொல் அவர்கள் இன்று தவளியிமல திொிய 

முடியொதவர்களொக இருக்கின்றொர்கள்; மபெ முடியொதவர்களொக 

இருக்கின்றொர்கள். இதுதொன் இந்த நொட்டினுமடய இன்மறய 

நிமலமே! யொமரொ ஒரு ெிறு குழு குறித்த தொக்குதமலச் தெய்தது 

என்ற கொரைத்திற்கொக ஒட்டுதேொத்த முஸ்லிம் ேக்களும் ஒரு 

ெந்மதகக் கண்மைொடு பொர்க்கப்படுகின்ற நிமலமே முதலில் 

இந்த நொட்டிமல துமடத்ததறியப்பட மவண்டும். அந்த 

ேக்களுமடய நிமலமே ேனிதொபிேொனத்மதொடு பொர்க்கப்பட 

மவண்டும். பல ஊடகங்கள், தெய்தித் தளங்கள்கூட முஸ்லிம் 

தமலவர்கமள ேிக மேொெேொகச் ெித்தொிக்கின்றன. இந்த 

நிமலமே ேொற்றப்பட மவண்டும். இங்கு பல முஸ்லிம் 

தமலவர்கள் பற்றித் தவறொன தெய்திகள் தெொல்லப்படுகின்றன. 

இன்று எந்தமநரமும் ெில ஊடகங்களும் இமையத்தளங்களும் 

முஸ்லிம் தமலவர்கள்ேீது குற்றங்கமளச் தெொல்வதிமல 

தங்களுமடய கவனங்கமளக் தகொண்டிருப்பமதக் கொைலொம். 

இது நல்ல, ஆமரொக்கியேொன ஒரு சூழல் அல்ல. இந்த நொட்டிமல 

இவ்வொறொன வலிகமள, மவதமனகமள, துன்பங்கமள, 

படுதகொமலகமளச் ெந்தித்த ஓர் இனத்தின் ெொர்பொக நொன் 

இதமன இந்த உயர்ந்த ெமபயிமல தெொல்கின்மறன். அந்த 

முஸ்லிம் ெமகொதரர்கள் கொப்பொற்றப்பட மவண்டும். கர்தினொல் 

அவர்கள்கூட அவர்களுக்குத் மதொள்தகொடுக்கிறொர். அந்த 

வமகயில், இந்த நொட்டிமல இருக்கின்ற ஒவ்தவொரு ேனிதனும் 

ெிந்திக்க மவண்டும். இந்த நொடு எல்மலொருக்கும் 

தெொந்ததேன்றொல், இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற ேக்கள் 

நியொயேொக நடத்தப்படுகிறொர்கதளன்றொல், ெட்டம் 

எல்மலொருக்கும் ெேம் என்றொல் ஏன், குறித்த முஸ்லிம் ெமகொதொி 

பயைித்ததற்கொக மநற்மறய தினம் ஆமனயிறவிமல குறித்த 

மபருந்து அமர ேைி மநரேொக ேறித்துமவக்கப்பட்டது? அமத 

நொன் என் கண்களொல் பொர்த்மதன். அமத bus திரும்பவும் 20 

நிேிடங்களில் எழுதுேட்டுவொளிமல ேறிக்கப்பட்டு, 17 

நிேிடங்கள் தொித்துமவக்கப்பட்டது. இன்று இவ்வொறொன ேிக 

மேொெேொன நிமலமேகள் இந்த நொட்டிமல கொைப்படுகின்றன. 

இந்த நொட்டில் இருக்கின்ற குறித்த சூழ்நிமல தயவுதெய்து 

ேொற்றப்பட மவண்டும்.  

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்களுமடய உமரமய 

முடித்துக்தகொள்ள மவண்டும்.   

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, 

இன்னும் 3 நிேிடங்கமள தகௌரவ ெொள்ஸ் நிர்ேலநொதன் 

அவர்களின் மநரத்திலிருந்து எடுத்துக்தகொள்கிமறன். நொன் மபெ 

மவண்டிய விடயங்கள் நிமறய இருக்கின்றன. ஆனொல், 

எங்களுக்கு வழங்கப்படும் மநரம் மபொதொது. எங்களுமடய 

மநரம் மவறு மவறு உறுப்பினர்களுக்குக் தகொடுக்கப் 

படுகின்றது. அவர்கள் எங்களுமடய மநரத்மதப் பறித்ததடுத்து 

விடுகிறொர்கள்.  

நொன் மநற்று யொழ்ப்பொைத்தின் பல பகுதிகளிலுமுள்ள 

பொடெொமலகளுக்குச் தென்று பொர்த்மதன். பல பொடெொமல 

களின் வொெல்களில் இரொணுவச் ெீருமட ேற்றும் இரும்புத் 

ததொப்பி அைிந்த இரொணுவத்தினர் குவிக்கப்பட்டிருக் 

கிறொர்கள். பொடெொமல தெல்கின்ற ெின்னக் குழந்மதகள் - 

பச்ெிளம் பொலகர்கள் - தவள்மளச் ெீருமடமயொடு தெல்கின்ற 

ேொைவர்கள் தங்களுமடய புத்தகப் மபகமள அவர்களிடம் 

குலுக்கிக்கொட்ட மவண்டிய - தகொட்டிக்கொட்ட மவண்டிய 

நிமலமே இருக்கிறது. அதிரடிப்பமட அவர்கமளச் சுற்றி 

நிற்கிறது. இது ஒரு பொடெொமலக் கல்விக்குப் தபொருத்த 

ேொனதொ? பொடெொமல அதிபர் இருக்கிறொர்; ஆெிொியர்கள் 

இருக்கிறொர்கள்; கொவலொளிகள் இருக்கிறொர்கள்; ேொைவத் 

தமலவர்கள் இருக்கிறொர்கள்; தபற்மறொர்கள் இருக்கிறொர்கள்; 

பமழய ேொைவர்கள் இருக்கிறொர்கள். இவர்களொல் பொடெொமல 

களுக்கு வருபவர்கமளக் கண்கொைிக்க முடியும்; ேொைவர் 

கமளச் மெொதமன தெய்து தங்களுமடய பொடெொமலமயக் 

கொப்பொற்ற முடியும்.  

தகௌரவ குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கமள, இந்த 

நொட்டிமல யொமரொ ஒரு குழு தன்னுமடய நலன் கருதி அல்லது 

ெர்வமதெ நலன் கருதி அடிப்பமடவொதத்மத மேயேொகக் 

தகொண்டு இந்தத் தொக்குதல் தெயற்பொட்மட மேற் தகொண்டிருக் 

கலொம். ஆனொல், இந்த ேண்ைிமல 2000 ஆண்டுகளுக்கும் 

மேலொகத் தங்களுமடய உமழப்பொல் உயர்ந்த முஸ்லிம் 

ெமகொதரர்கள் இன்று பழிவொங்கப்படுவதும் இம்ெிக்கப் 

படுவதும் ேன ொீதியொகப் பொதிக்கப்படுவதும் உடன் 

நிறுத்தப்பட மவண்டும். மநற்று முன்தினம் நீர்தகொழும்பிமல 

நமடதபற்ற அெம்பொவிதங்கள்கூட ேிக ேிக 

அபொயகரேொனமவ. ேனித குல நொகொிகத்திற்கு அப்பொற் 

பட்டது; ேனித மநயத்திற்கு அப்பொற்பட்டது. முஸ்லிம் 

தபயமரக் தகொண்டிருப்பதற்கொக அவர்கள் இவ்வொறு 

இம்ெிக்கப்படுகின்றொர்கள். அப்படி யொனொல் இனிமேல் 

தங்களுமடய தபயமர அவர்கள் ேொற்றுவதொ? முஸ்லிம்கள் 

தங்களுமடய தபயமர ேொற்றியொ இந்த ேண்ைிமல வொழ 

மவண்டும்? ெம்பந்தப்பட்டவர்கமள வளர்த்தவர்கள் யொர்? 

உரேிட்டவர்கள் யொர்? பைம் தகொடுத்தவர்கள் யொர்? ெொப்பொடு 
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தகொடுத்தவர்கள் யொர்? இவர்கள் எங்மகமயொ இருக்க, இந்த 

நொட்டில் முஸ்லிம் தமலவர்கள்ேீதும் அப்பொவி முஸ்லிம் 

கள்ேீதும் தங்களுமடய ெட்டங்கமளப் பொய்ச்சுவது ேிக ேிக 

அபொயகரேொனது. ஆகமவ, இந்த நொடு ெீரொன பொமதயில் 

தெல்ல மவண்டும்.  

இன்று எங்மகமயொ குறித்த ெம்பவம் நடந்தது; அது நடந்தது 

ததன்பகுதியிலும் கிழக்கிலும். ஆனொல், இன்று வடக்மகப் 

பொருங்கள்! அங்கு ஒவ்தவொரு மூமல முடுக்கிலும் மெொதமன 

தெய்யப்படுகின்றது. யொழ்ப்பொைத்திலிருந்து ஒருவர் புறப் 

பட்டொல், அவர் மகதடியில், நொவற்குழியில், எழுது 

ேட்டுவொளில், ஆமையிறவில், கிளிதநொச்ெியில், 

ேொங்குளத்தில், ஓேந்மதயில், வவுனியொவில் என்று ஒவ்மவொர் 

இடத்திலும் வொகனத்திலிருந்து இறக்கி இறக்கிச் மெொதமன 

தெய்யப்படுகின்றொர். வமயொதிபர்களிலிருந்து இமளஞர், 

யுவதிகள் வமர தங்களுமடய மபகமள இழுத்துக் தகொண்டு 

மெொதமன தெய்யப்படுகின்ற இடத்துக்குச் தெல்ல மவண்டும். 

இவ்வொறு அங்கு எத்தமனமயொ இடங்களில் மெொதமன 

தெய்யப்படுகிறதபொழுது இரொணுவம் அதமனச் 

ெந்மதொஷத்மதொடு பொர்க்கிறது; தேிழ் இனம் தங்களொல் 

இம்ெிக்கப்படுகின்ற ஓர் உைர்வுடன் அவர்கள் அதமன 

ேகிழ்ச்ெியொகப் பொர்க்கிறொர்கள். ஆகமவ, அந்நிய தேொழி 

மபசுகிற ஓர் அந்நிய இரொணுவம் அந்த ேண்ைிமல 

இருந்துதகொண்டு எங்களுமடய ேக்கள்ேீது இன்மனொரன்ன 

தகடுபிடிகமள மேற்தகொள்ளுேொனொல் - 
 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
தகௌரவ உறுப்பினர் அவர்கமள, உங்கள் உமரமய 

முடித்துக்தகொள்ள மவண்டும்.  

 

ගරු එසන. ශ්රීතරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெி. ெிறீதரன்) 

(The Hon. S. Shritharan) 
குறித்த தவடிகுண்டுத் தொக்குதலுக்கு யொர் கொரைம்? 

இரொணுவம் இவ்வளவு ேகிழ்ச்ெியுடனும் ெந்மதொஷத்துடனும் 

ஓர் இனத்மத அடக்க முமனகிறததன்றொல்ர்த, இந்த விடயங் 

களுக்குப் பின்னொல் இரொணுவம் இருக்கிறது; இரொணுவப் 

புலனொய்வுத்துமற இருக்கிறது; முன்னொள் ஜனொதிபதி 

யினுமடய அைியினர் இருக்கிறொர்கள் என்பது 

தவளிப்பமடயொனது. மகொத்தொபய ரொஜபக்ஷ அவர்கள் இதில் 

மகமதர்ந்தவர். தகொமல தெய்வதிலும் தவள்மள வொன் 

கடத்தல்களிலும் ேிக ேிகக் மகமதர்ந்த ஒருவர். ஆகமவதொன், 

ஒரு விடயத்மத ேிகத் ததளிவொகச் தெொல்கிமறன். இவர் 

களுக்குப் பின்னொல் இருக்கின்ற விடயங்கமள முதலிமல 

அறிந்து, முன்னொள் ஜனொதிபதி, முன்னொள் பொதுகொப்புச் 

தெயலொளர் - அவமரொடு இமைந்த இந்தக் குழுமவ 

விெொொியுங்கள்! உண்மேமயக் கண்டறியுங்கள்! நீதிமய 

நிமலநொட்டுங்கள்! அப்பொவி முஸ்லிம்கமள வருத்தொதீர்கள் 

என்று கூறி நிமறவு தெய்கிமறன்.  

  
[අ.භේ. 2.43] 
 
ගරු කරුණාරත්න පරණිමතාන මහතා (නිපුණතා 
සංවර් න හා වෘත්තීය පුහුු නිවයෝජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு கருைொரத்ன பரைவிதொன -  திறன்கள் 

அபிவிருத்தி ேற்றும் ததொழில் பயிற்ெி பிரதி அமேச்ெர்) 

The Hon. Karunarathna Paranawithana - Deputy Minister of  
Skills Development and Vocational Training) 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  පට වථේ ව ්තය 

අසතථේස කඳේ දීප පිිබඳඳස ඔඳුවපේට තතුවක ස්තත ශසයසේ. 

ශ ධ ශසකේශජ  ට ඉතේප  වයීේුවෙේයනව  අසේතයේස්තත 

ියදුවීපවට මුහුණ පේකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ සේශ  සයතයයනක් වුණේට 

පතතශතේ අශප්  ශට් විත ක් ශයොශසයි  ිැප  ටවප  ඕයෙප 

තපේතයනව පිතය පතයන ශඳොශිොප ආශජීේත්පව ශසයසේ. 

යමුත්   ටව යේයනවත්සයන ෙ ය ශශ පේකය ්රතේස සය අශප්ත ඊට 

සඩේ ශසයතත ිැියම පක් ඳකේශපොශ ොත්ුව ශස්තය ඕයෙ. යමුත් අපි 

ශයොවළ ුතුව ශශප තපයි අපි ෙැ්ත  ටක් ිැටියනට ව මි්ත 

ියටි්තශ්ත. ඒ තපයි  ශ ධ ියශධියනට සී රීයන්තය ඕයෙ වවුෙ  රී්තෙ 

ප්තෙ රීයනකේ  ශචෝෙයේ  ්රක ශචෝෙයේ  යන්ල්ක දිගු ව  ීැීන ධ  

ඳැණ අඬීැසී ධ මක්ව වි ේක ශඝෝෂේසක්  ට ුවළ යක  වීප. මුළු 

 ටප මවප ශචෝෙයේ වේපයනව ීැලී ියටියසේ. ෙැ්ත අපට ශ ධ තඳිේ 

පේසතක් ශතොයනේ ී්තය පුළුස්ත.  

ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත ්ර තයයනක් යක  වුණේෙ  ඒසේට 

සීරීස ුතත්ශත් වවුෙ රීයනය මව ත ධඳ්තරශයන්ත වරුණු ශතොයනේ 

ඳක්තය තයේධිපක ුවපේ ෙැ්ත ශවොමිෂ්ත තභේසක් පත් ව  

ක ශඳයසේ. තයේධිපක ුවපේටත් ශචෝෙයේ මල්ක ශසකේ ක ශඳයසේ. 

වේට ිතා රීයන්තය පුළුස්ත  තයේධිපක ුවපේ පත් ව ය ශවොමිතප 

වි තසේත ව ්තය ඳැිැ රීයනකේ. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපිර  මශිප ය ධ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසට පුළුස්ත  ආණ්ඩු 

පක්ෂශේ  විපක්ෂශේ  ියයනලු පක්ෂසක ප්තත්රීසරු්තශී්ත තප්තවිත 

විශ ේෂ වේ ව තභේසක් පත් ව කේ  අෙේළ ියයනලු වට්ටියන 

ශී්තසකේ  ශ ධ ත්රතතතසේදී ක්රියනේසිමශේ දී  අපට සැරැදුශණ් 

ශවොතැයෙ  අඩු පේඩුස ශපොවක්ෙ රීයනකේ ශතොයනේ ඳකේ ඒ වරුණු 

වේ ණේ  ටට ඉදිතාපත් ව ්තය. ශවොශිොපත්  ඒසේ 

ත ධඳ්තරශයන්ත රීියයන ධ  ිතක්  අිය ිතක් ක ශඳයසේ ය ධ ඒසේ 

තෙේවල් ිාීේශීය ක යනේශීය ඉ්තය ඳැිැ. වසෙේ ශිෝ තතයයන 

මිබයනට මයසේ. මශිප ය ධ  ඒව ීැයත් හිතේශීය ඒ ීැය ශතොයනේ 

ඳක්තය ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසටත් පුළුස්ත. මශිප ය ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවස ඒ වටුතුව භේ  අ ශීය  ශ ධ ඳැණ අඬීැසී ධ  

ශඝෝෂේ රීම  ධ යසත්සකේ  යත්ත ස ශයන්තප මුහුණ දී ක ශඳය 

අියශයනෝීයන ශපොවක්ෙ රීයනය මව ීැය  විචේ සත් ශසකේ  ඒ ීැය 

ෙැනුපක් තපේතීත ව කේ  මයන තපේත ක්රියනේවේතාත්සයනවට 

ශීශය්තය අපි සූෙේය ධ ශස්තය ඕයෙයන රීයනය මවයි පශ  අෙිත. 

පසුගියන ෙේ මල්ක වුණු ත්රතතතසේදී ්රිේ යන  අ්තතසේදී  ඉතතකේ ධ 

මූකර්දපසේදී ත්රතතතසේදී ්රිේ යනක්. තේක ව තජහිශ තපේශ තාවිරේයයන 

රීයන්තශ්ත  අශප් තයතේස අත  සැඩ ව මි්ත   ේ්තුවස යන්ත 

ිැටියනට සැඩ ව මි්ත  ඒ ආීශ ධ යේපශයන්තප තයතේස වියේ  

ව ්තය ආපු බියනවරු ත්රතතතසේදී තාවිරේයයනක්. ීරු ිරශයනෝතය 

වේ ව තභේපක ුවපිර  පප ආීශ ධ ේෙේි ණයනරී්තප වථේ 

ව ්තය වැපැක යි. පප කු ේයශේ  ේපපේසරී්තප වථේ ව ්තය ධ. 

කු ේයශේ  රීයනයසේ  ිරසේතසිම්ත දු්දසකප ිරසත තපයි 

පකුළුසේශ  ිරසත රීයනකේ. පකුළුසේශ  ිරසත තපයි දු්දසකප ිරසත 

රීයනකේ කු ේයශේ  ේපපේසව ක ශඳයසේ. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව 

තභේපක ුවපිර  දු්දසකප ආීප තපයි  ්රචණ්ඩත්සයන ශශ යේ ව ය 

ආීප. රීියයන ධ ශිෝ ආීපක් ්රචණ්ඩත්සයන ශශ යේ ව යසේ ය ධ  

මතැය ආීපක් ක ශඳ්තය විධියනක් යැිැ. ඉතතකේ ධ ර්දපයන යඟේ 

ියුවවීශ ධ මුසේශස්ත මුළු ශකෝවයන පු ේප සිේේසේෙයන පැක ම  යනයසේ. 

මශිප ය ධ අපි අසශඳෝර ව ී්තය ඕයෙ  ශ්රී කාවේ  ේතයශේ  

පේෙප යනටි්ත ෙරුණු සිේේසේෙයනක්  ෙරුණු ආීමිව 

ේ්තපත්තවසේෙයනක් ශවශප්ත ශවශප්ත පිිබවේසක් ිැටියනට ඔඩු 

දුසමි්ත ක ශඳය ඳස. අපි  ේතයයනක් ිැටියනට සූෙේය ධ ශස්තය ඕයෙ  

මයන ිඳුයේශීය  මයන කත් තැයප ශකොප් ව කේ ශ ධ  ශට් ියාික  

ශෙපළ  මුතතිම ධ තය ස්දී අත   ඒ සේශ ප හි්තදු  ශඳෞශර  

වශතෝිමව ආී ධ අෙිය තයතේස අත  තේපයන  තාහිඳියනේස යක  

ව  ී්තය. ඒව තපයි අෙ ෙසශතේ අශප් සීකීප ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත. 

මප ිරතේ අපි මරීශයවේට යන්ල්ක දිගු ව මි්ත  ඉදිතායනට මය 

තයේධිපක ස ණයන  පළේත් තභේ පැක ස ණයන දිිේ ඳකේශීය  

පක්ෂයනව යේයනවත්සයන දිිේ ඳකේශීය දිීටප ශ ධ වෙශවොතතත්ත 

ීැසීශ ධ ිර ත වුශණොත් අපට ියශර ශස්තශ්ත  වි ේක 

අතේ්දථවත්සයනවට පසු ඳහි්තයයි. 

241 242 



පේ්දිමශ ධ්තුවස 

මතාක් ශිොේතතශඳෝ ධ රීයනය ඉක ිේතඥයනේ රීජසේ  

"අතේ්දථවත්සයනට ස්තදි ශීස්තය ශස්තශ්ත අ්තරවේ ශයන්ත" 

රීයනේ. අප ඒ අ්තරවේ යනට යනයසේ ෙ  ඒ අ්තරවේ යන ිරසේශීය 

යනිබත් ආශකෝවයනක් ෙල්සේ ී්තයසේෙ රීයනය ්ර තයයන අප ඉතතත ිට 

යවිත් ක ශඳයසේ. මප ිරතේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසටත්   ටට 

යේයනවත්සයන ශෙය අශයක් ියයනලු ශෙයේටත් ෙැසැ්තත සීකීපක් 

ක ශඳයසේ. අප මුහුණ පේ ක ශඳය අ්දබුෙයන සුළුපුව මවක් ශයොශසයි.  

ශ ධ පුව වී ක ශඳය ජජු ්රචණ්ඩත්සයන යක  වළ  ශඳෝ ධඳ ීැසී ධ 

ියදු වළ ඒ ත්රතතතසේදි වල්ිමයන අෙ සය ශවොට  අශප් ආ ක්ෂව ිමුෙේ 

විිය්ත ශඳොශිෝ දු ට ශවොුව ව ශීය ක ශඳයසේ.  අශප් ආ ක්ෂව 

ිමුෙේ ඉතේප තේ්දථව ශපශිුතපක් ව  ක ශඳයසේ. ඒ තඳිේ 

විශ ේෂශයන්තප ඉතතකේ ධ භක්ක ව තයතේස වි ේක තිශයනෝීයනක් 

කඳේ දී ක ශඳයසේ. යැ ශඟයහි  ්රශශ ශයන්ත ිසු වූ පුපු ය රසය 

ීඳඩේස ිසු ස්තශ්ත යැිැ  ඒ තය තපේතශයන්ත කැබුණු ඔත්ුවස 

ශයොස්තයට.  ඉතතකේ ධ තය තපේතයනත් ඒව ේික ව ශීය  

ත්රතතතසේෙශේ  ශ ධ ්රචණ්ඩ පියනස   ශ ධ තය ඝේතය පියනස  

තිමුිම්ත අසත්ත ව ්තය තපේතයනක් ිැටියනට අප කෙතතක  ශස්තය 

ඕයෙ. යමුත් ශ ධ යත්ත මූකේර ටිව  ශපයන පෙය ධ සය තරු බිප 

ක ශඳ්තශ්ත අශප් අශයකුත් සුියන්ත යුවශළේයි. ඒ සුියන්ත තපයි 

අරයේපයයන  ේතතත අරයේපයයන  සිත්තීයන පුහුණුස  ෙි ධ අරයේපයයන  

තාතතවික ව අයික සේියව ධ යනයේදියන. ඒ ක්ශෂේත්රසක සුිේත්පවස අෙ 

ශ ධ අ්තතසේෙයන  ශ ධ සිේබිසේෙයන තිවුරු ශසකේ ක ශඳයසේ. මයන 

ිඳුයේ ී්තය අපට වේකයනක් ගියනේ.  

ශ ධ ියශධිශයන්ත ෙැ්ත අප ියයනලු ශෙයේශ  යතත යම  ක ශඳයසේ. 

මශිප ය ධ අප සූෙේය ධ ශස්තය ඕයෙ  වි ේක සුිේත්පව 

්රක තාතතව ණයනක් ක්ශෂේත්ර ීණයේසව ියශර ව  ී්තය. පේ මසැිර 

ක්ශෂේත්ර කීපයනක්  ය ධ ව ්තය වැපැක යි. ඒ අතතා්ත ්රරේයයි  

අරයේපය ක්ශෂේත්රයන. ඉතතකේ ධ තයතේසට ිරසැරැදි අරයේපයයන කඳේ 

දීශ ධ අ මුස්ත යනැයි රීයනේ ශීය  ිරසැරැදි ඉතතකේ ධ ර්දපයන කඳේ 

ශේතශ්ත යනැයි රීයනේශීය වි ේක ස ශයන්ත ශපොළ ශිෝේතය්ත 

පිතාතක්  ශපොළ ව්තය්ත පිතාතක් අෙ සැඩට ඳැිැකේ ක ශඳයසේ. ඒ 

ශපොළ ශතෝෙය ඳකවේයන මවේ මවේ ිඳුයේ ී්තය අප සූෙේය ධ 

ශස්තය ඕයෙ. අශප් අරයේපය පශරක ශේ  ිත  පේයිපට ඒ 

අ්තතසේෙයන සැශෙ ශයොී්තයේ ආවේ යනට අරයේපය පශරක ශේ  

පූ්දණ ්රක තාතතව ණයනක් ව ්තය අප සූෙේය ධ ස්තය ඕයෙ. ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවස මයනට යේයනවත්සයන කඳේ ශේතය ඕයෙ. ශ ධ ්ර තයයන 

අරයේපය ක්ශෂේත්රශයන්ත යත  ශසකේ යැිැ. මයන අෙ සිත්තීයන පුහුණු 

ක්ශෂේත්රයනටත් යවිත් ක ශඳයසේ.  යැ ශඟයහි  පළේශත් පිහිටි  අෙ 

විසේෙයනට ුවඩු දී ක ශඳය "ෂතායනේ වි තසවිෙයේකයන" රීයනය ආයනතයයන 

ත ධඳ්තරශයන්ත අශප් ආණ්ඩුවේ ුවපකු පැදිිත් ශසකේ ක ශඳය ඳස 

අපට ශපශයයසේ. අපි ෙැ්ත ඒ ීැය පම ක්ෂණයනක් ව ශීය 

යනයසේ. මයන ආ  ධභ වූ ආවේ යන  ෙැයට ක ශඳය ආවේ යන 

ත ධපූ්දණශයන්ත ්ර තයවේතායි. ය ධ ශසයතත ව කේ ක ශඳයසේ. ඒසේට 

ඉදිතාපත් ව  ක ශඳය applications ශසයතත ව  ක ශඳයසේ. මප 

ආයනතයයන මූිමව ස ශයන්තප පට්ත ීත්ශත් සිත්තීයන පුහුණු 

ආයනතයයනක් ිැටියනටයි. අරයේපය අපේතයේා ශේ  විෂයන 

තපේශකෝචය අනුපැක යන කඳේ ී්තය ක බියනදී පසේ තසපත් මයන කඳේ 

ී්තශ්ත යැක ස වි ේක ස ශයන්ත ්රචේ යනක් ව ශීය යනයසේ  

ශප්තය ශ ධ ශ ධ අරයේපය වේ ණේ මහි ේී්තසයසේ  ීනක යන 

ේී්තසයසේ  ඉාජිශ්තරු විෙයේස ේී්තසයසේ  ර්දපයන ේී්තසයසේ 

රීයනේ. ඒ සේශ  වි ේක ්රචේ යනක් ව ශීය යනයසේ. "විශශ  

වි තසවිෙයේක ශපයනට ත ධඳ්තර ව ශීය ශ ධ පන්්ත ේපේධි කඳේ 

ශෙයසේ" රීයනේ රීයනයසේ. ශ ධ මවවටසත් අනුපැක යන දීකේ යැිැ. අෙ 

ේශශ අපිත්  අරයේපය අපේතයේා යනත්  BOI මව ආදි ියයනලු 

ආයනතයත් මවුව ශසකේ වතේ වළේ. ඉිත කී වේ ණේ තඳිේ රීියප 

අනුපැක යනක් කැබී යැිැ. යමුත් මප ආයනතයයන ත ධඳ්තරශයන්ත 

වි ේක ්රචේ යනක් ශීය ගිහි්ත ක ශඳයසේ. ශ ධව තපයි ේතතත 

අරයේපයයනට ති සිත්තීයන අරයේපයයනට සිේබිසේෙයන තාාීේ ක ශඳය 

සූක්ෂතප ආවේ යන. මප වි තසවිෙයේකයන සිේ තයතුව ව කේ මයන 

වි තසවිෙයේක ්රක පේෙය ශවොමිෂ්ත තභේසට අයනත් ශපොදු පි තය 

ශශපළක් ඳසට පත් ව ්තය රීයනේ අපි ඉල්කේ ියටියසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ඊළඟට ශ ධ අ්තතසේෙයන 

ම්තශ්ත  ෙි ධ අරයේපයයන මුසේශස්ත. අෙ කාවේස පු ේ පරතේ 

පේතල් පශරක යනක් තතථේපිත ශසකේ ක ශඳයසේ. අපට තැව තහිතයි  

ශ ධ අ්තතසේෙයන ඒ පරතේ පේතල් ුවළට තාාීේ ක ශඳයසේෙ රීයනේ. 

අශප්  ශට් විත ක් ශයොශසයි. ශ ධ ෙසතතසක පේරීතතතේයශේ  වතේ 

ව ්තශ්ත ෙිතත ීණයක් සය පරතේ පේතල් ආණ්ඩුශජ අධීක්ෂණයන 

යනටශත්  ආණ්ඩුශජ ිරයනේපයයන යනටශත් පසත්සේශීය යන්තශ්ත 

ශවොශිොපෙ රීයනය වේ ණයන ීැයයි. ඒ වේ ණයන ත ධඳ්තරශයන්ත 

පේරීතතථේයයන අෙ වි ේක ඉදිතා පියනස ක් ශීය ක ශඳයසේ.  ෙි ධ 

අරයේපය ක්ශෂේත්රශේ  වි ේක ්රක තාතතව ණයනක් ව ්තය අපට 

ියශර ශසකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ සේශ  ්ර තයයනක් තදි්තප මුල් ඳැත 

ී්තශ්ත මයන තාතතවික ශේ  ්ර තයයනක් වුණේට පසුසයි.  

ියාික  ශඳෞශර  හි්තදු  ඉතතකේ ධ  රීුවනු  රීයනය ියයනලු  තය 

තපේතයන්තසකට අෙේළස ඒ තාතතවික යනට අනුස ිරෙිශතේ  ජීවිත ීත 

ව ්තය පුළුස්ත ්රතේත්තත්රසේදී සේතේස ණයනක් අෙ ශ ධ  ශට්  

ශීොඩ යැඟී ක ශඳයසේ. අපි තපි  විට ඒවට ඳහු 

තාතතවික වසේෙයන රීයනකේ රීයනයසේ. ඒ ශපොය ය ධසිම්ත 

ිැඳි්තවූසත් ඒවට ශ ධ  ශට් ශකොකු ඉඩ වඩක් ක ශඳයසේ. ශ ධ 

 ශට් ්රරේය තය ස්දීසකට  ආී ධසකට අයනත් ියයනලු ශෙයේප 

වි ේක තාහිඳියනේසරී්ත සැඩව ශීය යනයසේ.    

ශ ධ සේතේස ණයන සේියයනට ශයනොෙේශීය ඒ තාහිඳියනේස බිඳ ශීය 

මූකර්දපසේෙයනක්  තාතතවික ව ආ්රපණයනක් ශ ධ  ශට් ියශර 

ශසයසේයි රීයනකේ අපට අෙ පැිැදිිමස ශපශය්තය ක ශඳයසේ.  ඒසේ 

තාතතවික ව අයික සේියව ධ ිැටියනට තකව්තය ඳැිැ. අෙ ිදිිය 

ීනක යන යනටශත්  මුහුණ ආස ණයන සය යඳු ධ යඳීප තිය ධ ශසකේ 

ක ශඳයසේ. මයන ශපොයප ආවේ යනවටසත් ඉතතකේ ධ ර්දපයන අෙිය 

වේ්තතේස්තට මශ හිස පයසේ ක ශඳය ීනක යනක් ශයොශසයි.  

ශීොඩක් ශසකේසට ශ ධව ීැය ශකොකු විසේෙයනක් ක ශඳයසේ. යමුත්  

අශප් අෙිත අපි පැිැදිිමස ඉදිතාපත් ව ්තය වැපැක යි. 

මිිරසු්තශ  අයයයතේස පිරය ශිොඳප ්රපයන තපයි මිිරසු්තශ  

මුහුණ.  ශසයත් විධිසකටත් අයයයතේස ඳකයසේ. "ඩීම්තඒ" 

ඳකයසේ  රුධි  තේ ධපල් ඳකයසේ.  ඒසේ ආ ක්ෂව අා සිම්ත 

අයයයතේස ඳකය ්රප. ශවශතේ යමුත්  පනුෂයයනකුශ   

අයයයතේස ඳකය ශිොඳප විධියන තපයි  මුහුණ. මතශවොට අෙ 

මුහුණ සි ශීය ඕයෙප ත්රතතතසේදී ක්රියනේසක් ව ්තය පුළුස්තවප 

ක ශඳයසේ ය ධ  ඒව තේක ව ආ ක්ෂේසට ව ය ත්දතයයනක්. මප 

ිරතේ අෙ අසේතයේසවට  අවැපැත්ශත්ත වුණත්  තේක ව ආ ක්ෂේස 

මුල් ව ශීය  ියයනලුප තාතතවික ව අයික සේියව ධ ඒ තේක ව 

ආ ක්ෂේසට යනටත් ව ්තය ඕයෙයි  රීයනය මව පප  ශ ධ ශසකේශජ 

තඳි්ත ව ්තය වැපැක යි. ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  

පශ  වේකයන අසතේයයිෙ? 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
ඔජ. 

 
ගරු කරුණාරත්න පරණිමතාන මහතා  
(ேொண்புேிகு கருைொரத்ன பரைவிதொன) 

(The Hon. Karunarathna Paranawithana) 

ශිොඳයි. මශිප ය ධ පප මීට සඩේ වථේ ව ්තය 

ඳකේශපොශ ොත්ුව ස්තශ්ත යැිැ. 

අෙ තේක යනක් ිැටියනට මක්තත්ශසකේ  ශ ධ යවිල්කේ ක ශඳය 

ශීෝලීයන ත්රතතතසේෙයන ප ේතයන රීම ශ ධ තේක ව ආේද යනක් ශේතය 

කාවේසට ිැරී ශජසේ!යි රීයනේ පේ ්රේ්දථයේ ව යසේ. තතුවක යි. 
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[අ.භේ. 2.55] 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  විශ ේෂශයන්තප ශ ධ 

විසේෙශේ දී වරුණු රීහිපයනක් ඉදිතාපත් ව ්තය අසතතථේස කඳේදීප 

පිිබඳඳස ඔඳුවපේට ශඳශිවි්ත තතුවක ස්තත ශසයසේ. මීට ශප  

වථේ වළ අශප් ිරශයනෝතය අපේතයුවපේ ්රවේ  වළේ  ශපයන 

ශචෝෙයේීේ යනක් ඳසට පත්ශසකේ ක ශඳයසේයන රීයනේ. යත්තටප 

ශචෝෙයේීේ යනක් ඳසට පත් ශස්තශ්ත අ්ත රීියසක් ිරතේ ශයොශසයි. 

ආණ්ඩුස තසපත් ිරසැරැදි ක්රියනේපේ්දීසකට ්රවිෂතට වීපට අතපත්වීප 

ිරතේයි මශතේ ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ඳස ශත්රු ධ ීත ුතුවයි.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර   ිරල් වි්රපියාි 
අග්රේපේතයස යනේ පේ්දිමශ ධ්තුවස අපතේ ්රවේ  වළේ   ට තේපවේමී 
තත්ත්සයනව ක ශඳයසේයන රීයනේ. ඔජ. වඩ විසිත ව  ක ශඳයසේ. 
ිැඳැයි වඩයනට ශතයඟ යන්තශ්ත යැිැ. ශිෝටල් විසිත ව  
ක ශඳයසේ. ශිෝටල්සක වේප  හිතතශසකේ ක ශඳයසේ. පේතල් විසිත 

ව  ක ශඳයසේ. යමුත් ළපයි්ත පේතල්සකට යන්තශ්ත යැිැ. මශිප 
ය ධ  අග්රේපේතයස යනේ රීයනය තේපවේමී තත්ත්සයන මුවපේශ  ඔළුශජ 
ිෙේ ී්තයේ කෙ හිතලුසක් විත යි. තැඳැවි්තප ශපොවක්ෙ ියදු වී 
ක ශඳ්තශ්ත? තසපත් තේපේයය තපේතයන තතථි  ආ ක්ෂව සැඩ 
පිිබශසළක් ශවශ හි වි තසේතයන තඳේ යැිැ. "ශීෙ  ඉඳශීය සැඩ 
ව ්තය  අපේතයේා යනට යන්තය මපේ" රීයනේ තප්තශ  ආ ක්ෂව 
ිරකරේතා්ත ේපශෙතත දු්තයේයන රීයනේ කක්ෂතප්ත රීතායල්ක 
තභේයේයනවස යනේ රීයනයසේ. පු සැියයන්තට මශිප ේපශෙතත 
ශේතශ්ත වවුෙ? පු සැියයන්තට ශීෙ  ඉඳශීය සැඩ ව ්තය 

පුළුස්තෙ?  "ඔඳට ත්දතයයනක් ක ශඳයසේ  ඔඳ ශීෙ  ඉ්තය  ඔඳ 
අපේතයේා යනට යන්තය මපේ" රීයනේ ේපශෙතත ශේතය 
තභේයේයනවස යනේට ය ධ ශවශයක් ඉ්තයසේ. යමුත් පු සැියයන්තට 
වවුෙ  ඉ්තශ්ත? ිරසැරැදි විධියනට ය ධ  තභේයේයනවස යනේ  ටට 
ආේද යනක් දියන ුතුවස ක ශඳයසේ. කුපය ත්දතය ිමුශජ ශිෝ ශ ධ 
 ශට් මුවපේට පැසම  ක ශඳය සීකීප ඉුව ව ්තය සූෙේය ධ ඳස 
තපයි තභේයේයනවස යනේ  ටට ශප්තස්තය ඕයෙ ආේද යන ස්තශ්ත. 
ිැඳැයි මුවපේ රීයනයසේ  "වේප යනක් අතතශතේ ිැාගිකේ ඉ්තය රීයනේ 
පට රීජසේ   ඒ ිරතේ පේ ිැාගිකේ ඉ්තයසේ" රීයනේ. මශිප 

පේකයයනරී්තෙ   ශට් තතථේස ත්සයන යක  ව ්තය පුළුස්ත 
ශස්තශ්ත?  ශට් තයතේස ුවළ යක  වී ක ශඳය කුුවිකයන  
ශෙගිඩියනේස තපි්ත ව ්තය පුළුස්ත ශස්තශ්ත? ශ ධ ආණ්ඩුසට 
යැසත යැසත ශචෝෙයේ ඉදි තාපත් ව ්තය ියදු වී ක ශඳ්තශ්ත අ්ත 
වස ක් ිරතේසත් ශයොශසයි. තක  ශෙවක් ීතශසකේත්   ශට් 
තේපේයය තය ජීවිතයන යනථේසත් ව ්තය තසපත් තමු්තයේ්තශතේකේ 
අතපත් වී ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ඒ තඳිේ ක ශඳය ීැටලු ශප්තසේ දියන 
ුතුවස ක ශඳයසේ.  

විශ ේෂශයන්තප ශපප ඝේතය තේපේයය ියදුවීපක් ශයොශසයි රීයනේ 

අපි ේතයසේ. පළ මිීන පක ්ත ශශ පේකයයන ව ්තය මපේයන රීයනේ 
අරීක වි ේ. වේතායනසත ධ අපේතයස යනේ රීයනයසේ පේ ෙැක්වේ.  ඒව 
යත්තයි. ශපයන ීා සුව ක් ය ධ  ශපයන සුිබ සුළඟක් ය ධ  ශපයන 
සුයේමියනක් ය ධ  අපි ිැපශෙයේටප සළක්සේීත ශයොිැරී 
තතසේභේවිව සයතයයනක් ය ධ අපි ඒ ශෙත ඳැිමයන ුතත්ශත් තතසේභේවිව 
සයතය ශවෝණයනරී්ත තපයි. ිැඳැයි ශපයන තතසේභේවිව සයතයයනක් 
ශයොශසයි. ශපයන ඝේතයයනක්. ශ ධ ඝේතයයන ශශ පේකිරව 
ඝේතයයනක්. ඒ ිරතේ ශපයන සැළැක්වියන ශයොිැරී ශකතප ශ ධ ුවළ 
ශශ පේකයයන ීැේ වී ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ මප ශශ පේකයයන ීැය 
වථේ ව ්තශ්ත යැත්ය ධ  මහි ීැේ වී ක ශඳය ශශ පේකයයන  ටට 

ිර ේස ණයන ව ්තශ්ත යැත්ය ධ  අප වේටත් වඳුළු සගු සේ  
ශයොශීය  ඳෙේශීය තුවුව තේමීචිශයන්ත වථේ ව ්තය පුළුස්ත. 
යමුත් ශපතැය ශශ පේකයයනක් ක ශඳයසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වේ ව තභේපක ුවපිර  ශපයන ඉතතකේ ධ ආීමිව 
අ්තතසේෙශේ   ධශල්ච්ඡ ්රිේ යනක්. පේ විශ ේෂශයන්තප ඉතතකේ ධ 
භක්ක වයන්තශී්ත  ඒ තැඳෙ භක්ක වයන්තශී්ත ඉල්ලීපක් ව යසේ. 

ශ ධ යේපව ණයනසත් ශේතය ඔඳ තසපත් සූෙේය ධ යැත්ශත් යයි? 
තසපත් සූෙේය ධ යැිැ. ශපයන පුවශල් ක ශඳ්තශ්ත කුපක්ෙ? අපි 
මල්ටීටීඊ තාවිරේයයනට දු්ත යේපව ණයන තපයි  රශෙපළ ශඳදු ධසේදී 
ශවොටි ත්රතතතසේෙයනර රීයනය මව. ඒව යුවශළේ ඒ තාුතක යන ක බුණේ. 
ශ ධව යුවශළේ ඉතතකේ ධ ආීමිව මූක ර්දපසේදී තාුතක යන ක ශඳයසේ. 

ඒශව්ත ශ ධව ශස්ත ව ්තශ්ත යයි? අපි ඒශව්ත  ශ ධව ශස්ත 
ව යසේයන රීයනේ රීයන්තශ්තප  තමු්තයේ්තශතේකේ තසපත් ශපහි 
තැඳෙ තතසරූපයන  ටට ශිිබෙ වු ශයොව  ියටි්තය ේත්තේි ව මි්ත 
ියටියසේයන රීයනය මවයි. තයේධිපක ස යනේ ශිෝ අග්රේපේතයස යනේ 
ශිෝ ශ ධ ිර තචිත ්රිේ යනට කඳේශෙය යේපව ණයන කුපක්ෙ? ඒ 
යේපව ණයන යුවශළේ තපයි ශපප ිර තචිත ්රිේ ශේ  තාුතක යන  
ශපප ිර තචිත ්රිේ ශේ  අඩාගුස තඳි්ත ස්තශ්ත. ිැඳැයි 
තමු්තයේ්තශතේකේ තසපත් ඒ යේපව ණයන ශේතය පැරීශළයසේ. 
[ඳේරේ රීම පක්] ඔජ  ඔඳුවපේ දු්තයේ  වරුණේ ත්ය ප ණවිතේය 

ිරශයනෝතය යපක ුවපිර. පේ මයන ෙැක්වේ.  

ිැඳැයි  ඔඳුවපේශ  අීපැක ුවපේ ශ ධ යේපව ණයන ශෙයසේෙ? 
ඔඳුවපේශ  තයේධිපක ස යනේ ශ ධ යේපව ණයන ශෙයසේෙ? 
ඔඳුවපේශ  ආණ්ඩුශජ වැබියට් පණ්ඩකයන ිරශයනෝතයයන ව ය 
මුතතිම ධ අපේතයසරු ශ ධ යේපව ණයන ශෙයසේෙ? ඒ වවුරුසත් මයන 
ශේතශ්ත යැිැ. ඕයෙප ්රිේ යනව තාුතක ශේ  තතසභේසයන ශත්රු ධ 
ීැීනප  මප ්රිේ යනට මශ හිස ක්රියනේපේ්දී ශත්ම ශ ධදී අක  යන 
සැෙීත් ශසයසේ. ශ ධව හුදු ත්රතතතසේෙයනක් ශකත අ්දථ වථයයන 
රීම ප පපණක් ්රපේණසත් ශස්තශ්ත යැිැ. ක්රියනේස ත්රතතතසේදී 

ක්රියනේසක් තපයි. ිැඳැයි  ශ ධ ්රිේ ශේ  තාුතක යන ුවළ ක ශඳ්තශ්ත 
ඉතතකේ ධ ආීමිව අ්තතසේදී   ධශල්ච්ඡ  ේපුව පතසේෙයනක්. ඒවයි  
ශ ධව අතතශතේ ක ශඳ්තශ්ත. අ්තය ඒව අපි ශත්රු ධ ී්තය ඕයෙ.  

"ශපොවු්තශ  ඉල්ලී ධ වසශ්දෙ  ශපොවු්ත ඉල්ක්තශ්ත කුපක්ෙ?" 
රීයනේ  වුෆත ිකී ධ අපේතයස යනේ මව ශසකේසව අතේ ක බුණේ.  ඒ 
්ර තයයන ුවළප ක ශඳ්තශ්ත කුපක්ෙ? ශ ධව අතතශතේ ේපුවසක් 
ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ ේපුවස ිර්දපේණයන වශළේ ඉතතකේ ධ ආීමිව 
අ්තතසේෙයනයි රීයනය වේ ණයන අ පි ශත්රු ධ ීත ුතුවස ක ශඳයසේ. 
මයන ශ ධ සයතයශේ  පළමු පියනස යි.  

ශ ධ ඝේතයයන්තට සී රීස ුතුව ්රරේය පේ්ද තසවරුස්ත 

ශෙශවොටතක් ඉ්තයසේ. ශ ධ ඝේතයයනට ිර තචිත ශකත ත ධඳ්තර 
වූස්ත  මයනට ිවුල්වූස්ත  මයන ආ ක්ෂේ වළ අයන  ඒ පතසේෙයන 
පැක  වූස්ත මව පේ්ද තසයනක් ශකත ශ ධ තඳිේ සී රීස ුතුවස 
ක ශඳයසේ. 

 
ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා 
(ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Chairman of Committees) 
Order, please! Will an Hon. Member propose the Hon. 

Hesha Withanage to the Chair? 

 
ගරු රිසාඩ් නදිුතදීන් මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටුතතු  
දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයන් නැවත පදිංි  කිරීම  
සමුපකාර සංවර් න සහ වෘත්තීය පුහුු හා නිපුණතා 
සංවර් න අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு றிஸொட் பதியுதீன் - மகத்ததொழில், வொைிப 

அலுவல்கள், நீண்டகொலேொக இடம்தபயர்ந்த நபர்களின் 

ேீள்குடிமயற்றம், கூட்டுறவுத்துமற  அபிவிருத்தி, ததொழில் 

பயிற்ெி ேற்றும் திறன்கள் அபிவிருத்தி அமேச்ெர்) 

(The Hon. Rishad Bathiudeen - Minister of Industry and 
Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons,  
Co-operative Development and Vocational Training and 
Skills Development)  
I propose that the Hon. Hesha Withanage do now take 

the Chair. 
 

ප්රශ්නනය ිමමසන ලදින්  සභා සම්මත ිමය. 
வினொ விடுக்கப்பட்டு  ஏற்றுக்தகொள்ளப்பட்டது. 

Question put, and agreed to. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

අනතුරුව ගරු නිවයෝජය කාරක සභාපියතුමා මූලාසනවයන් 
ඉවත් වූවයන්  ගරු වහේෂා ිමතානවේ මහතා මූලාසනාරූඪ ිමය. 

அதன் பிறகு, ேொண்புேிகு குழுக்களின் பிரதித் தவிெொளர் அவர்கள் 

அக்கிரொெனத்தினின்று அகலமவ, ேொண்புேிகு மஹெொ விதொனமக அவர்கள்  

தமலமே வகித்தொர்கள். 

Whereupon THE HON. DEPUTY CHAIRMAN OF COMMITTEES  
left the Chair, and  THE HON. HESHA WITHANAGE took the Chair. 
 
 

ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශපප ඝේතයසකට සීරීස ුතුව 

පේ්ද තස ීැයයි පප රීයනමි්ත ියටිශේ . ඉ්ත පළමු පේ්ද තසයන ීැය පප 

විම්ත රීජසේ. ශපහි ශෙසය පේ්ද තසයන වවුෙ? ශපයන ිර තචිත ශකත 

සළක්සේ ීැීනප තඳිේ අසතතථේසක් ක බුණේ. ඒ වේ ණයන වේටසත් 

ඳැිැ  ව ්තය ඳැිැ.  

අරීක වි ේ. අපේතයුවපේ විහිළු වථේ රීයනයසේ පේ ෙැක්වේ. පප 

යැසතත් රීයන්තශ්ත  ළේපව  ළෙරු  අපතාණත ්රවේ  ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ශයොව  ඉ්තය රීයනේයි. මෙේ ීැහුශජ යැත්ය ධ 

ඊළඟ ෙසශතේ ීියි ලු  ඊළඟ ෙසශතේ යැත්ය ධ ඊට පතතශතේ ීියි ලු  

ශ ධව විත ක් ශයොශසයි  ශකෝවශේ  ිැප තැයප ීැහුස ලු  ඒව 

ිරතේ අපටත් ීියි ලු. ශපොයසේෙ ශ ධ රීයන්තශ්ත? ශ ධ   ටව ියටිය 

සී රීස ුතුව අයනෙ? ශපසැිර සයතයයනක් පිිබඳඳස සී කීශප්ත ුතුව 

ිැියම පක්ෙ ශ ධ? බුශධි අා  ශතො ුවරු අනුස මෙේ මයන සළක්සේ 

ීත්තේ ය ධ ඊළඟ ෙසශතේ ශිෝ ්රිේ  මල්ක ව යි ලු. ශපොයසේෙ ශ ධ 

රීයන්තශ්ත? ඒ ිරතේ  ශ ධශක් ශෙසැිර පේ්ද තසයන වවුෙ රීයනය මව 

අපට පැිැදිිමයි.   

ශ ධ ඝේතයසකට ත ධඳ්තර අප ේරවරුස්ත ශවොටතත ශෙවක් 

ඉ්තයසේ. මව ශවොටතක් තපයි  ඒ ඝේතයයනට ිවුල් වූ අයන. ශෙසැිර 

වණ්ඩේයනප තපයි  ිර තචිත ශතො ුවරු කඳේ දී ක බියනදී මප ඝේතයයන 

සළක්සේ ීැීනපට ශයොිැරී වූ අයන. ඔවුනුත් අප ේරවරුස්ත ඳසට 

පත් ශසයසේ. ඒව යැිැයන රීයනේ රීයන්තය පුළුස්තෙ? මශිප යැිැයන 

රීයනේ අප රීස ුතුවෙ? ශපප ඝේතයයනට ත ධඳ්තර වූස්ත 

අප ේරවරුස්ත ශකත තකවයසේ සේශ ප  ශපප ඝේතය සළක්සේ 

ීැීනපට ශයොිැරීවීපත් අප ේර ක්රියනේසක්. ඒ අප ේර ක්රියනේසට 

තයේධිපක ස යනේ ත ධඳ්තරයි  අග්රේපේතයස යනේත් ත ධඳ්තරයි. ඒව 

ිරතේ තපයි පප මුිම්ත රීජශජ  ශ ධ සැෙීත් විසේෙශේ දී ඊට සී රීස 

ුතුව අයන ශ ධ තභේශජ ඉ්තය ඕයෙ ඳස. ශ ධව ආ ක්ෂව 

අපේතයේා යනත්  ශපොලීියයන භේ  අපේතයේා යනත් තපඟ ිර තචිතස 

ීැට ීැසී ක ශඳය විසේෙයනක්. ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස අෙ හිතත තැයක්. ඒ 

පිිබඳඳස සී රීස ුතත්ශත් වවුෙ? රුස්ත විශ.ස්දරය  ේතය 

අපේතයුවපේට ශ ධ ීැය සී රීයන්තය පුළුස්තෙ? මකුපේට ිකෂය භට 

ඳකවේයනයි  තස ශපොවක්ෙ ආ ක්ෂව විෙයේකයනකුයි  ළපයි මිේට 

ශපිේට සප  ෙකුණ පේරු ව ය ආයනතය ටිවකුයි දීකේ ආ ක්ෂව 

 ේතය යපක  ව  ක ශඳයසේ. ශ ධසේට සී රීස ුතත්ශත් වවුෙ? 

තයේධිපක ස යනේයි. ඒ ිරතේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසට ඔහු පැමිසයන 

ුතුවයි. ඔහු පැමිණ ශ ධ විසේෙයනට ත ධඳ්තර වියන ුතුවයි  විසේෙයන 

අතේශීය ියටියන ුතුවයි. පට ශ ධ වරුණු රීයන්තය අස යස 

ක ශඳ්තශ්ත ඔහු ඉදිතාපිටදීයි. ඔහුශී්ත තැඟවිලා වරුණු රීයන්තය 

පට අස ය යැිැ. ශ ධ අප ේරශේ  ශෙසය පේ්ද තසවරුස්ත තපයි  

ශපයන සළක්සේ ීැීනපට ශයොිැරී වූස්ත. පප මශතේ රීයන්තශ්ත 

යයි?  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ වියේ යන සළක්සේ ීැීනපට 

ශයොිැරී වූශේ  ශශ පේකයයන ිරතේයි. ආණ්ඩුස පිහිටසපු ෙසශතේ 

ියට  ඉතේ ශවටි වේකයනක් යුවළත ශ ධ පේ්ද තස ශෙව වි ේක ඳක 

ශපො යනවට ගියනේ. අීපැක   ිරල් වි්රපියාි පිතේ තප්තට 

වසෙේසත් ඉුව ව  ීත ශයොිැරී වී ක ශඳය ියහියයනව - තයේධිපක  

පුුවශජ සේඩි වීප තඳිේ පශයෝ ේජිව ියහියයනව- ියටියනේ. වපත්රීපේක 

ියතාශතේය පිතේ  තප්ත ශ ධ පුුවශජ සේඩි වුශණ් ශවශතේෙ රීයනය 

මව පශතව කේ  යැසත මහි සේඩි වියන ිැරීයන රීයනය පශයෝ ේජිව 

ියහියයනව ියටියනේ. ශ ධ ියහියයන විිය්ත  ශටහි වි ේක අ ේජිවත්සයනක් 

ිර්දපේණයන වළේ. ශපොිමතතපක ස යනේ පත්ව ය විටත් ඒ 

පේ්ද තසශේ ෙ  ශ ධ පේ්ද තසශේ ෙ රීයනේ ඳකයසේ. ිමුෙේපක ස යනේ පත් 

ව යශවොටත් ඒ පේ්ද තසශේ ෙ  ශ ධ පේ්ද තසශේ ෙ රීයනේ ඳකයසේ. 

ආණ්ඩුසක් ශකත තමු්තයේ්තශතේකේට තේක ව ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස 

සී රීස ුතුව වේ්දයන භේ යනක් පැසම  ක බුණේට  තේක ව ආ ක්ෂේස 

පිිබඳඳස විෂයනයන ශපශියනවූශේ   ශට් ආ ක්ෂේස ශෙතට ශයොශසයි. 

මයන ශයනොෙේීත්ශත් ශශ පේකය ශතො ුවරු ශිොයන්තයයි. පප සී 

කීශප්ත ශ ධ වේ ණේ රීයන්තශ්ත. තයේධිපක ස යනේ ශ ධ 

ත ධඳ්තරශයන්ත පේ්දිමශ ධ්තුවසට පිිබුවරු දියන ුතුවයි. අපේතයසරු්ත 

පතතශතේ යන්තය බුශධි අා යන ශයනෙවූශේ  යැශෙ? ඳැියල්  ේතපක්ෂ 

ශවොිේටෙ ගිශේ   පිමක් තප වි්රප ශවොිේටෙ ගිශේ   වවුෙ ි ධඳ 

වුශණ් රීයනය වේ ණේ ශතවීප තපයි බුශධි අා ශේ  ්රරේය වේ්දයන 

භේ යනක් ඳසට පත් ශසකේ ක බුශණ්.  

ඳක ීැුවප  ශට් වි ේක අ ේජිවත්සයනක් ිර්දපේණයන වළේ. 

ආ ක්ෂේස පිිබඳඳ ඳකීුව ිමපි  ඳකීුව ශතො ුවරු තසදු ටත් 

සැෙීත් යැක  ශතො ුවරු ඳසට පත් වුණේ. සැෙීත් ඒසේ හිතත 

ිමයනවිිම. ිැඳැයි  තප්තශ  ශශ පේකයයන අ්තත ේයනවට ෙපයසේ 

ය ධ සැෙීත් ශතො ුවරු ඳසට පත් ශසයසේ. ිදිියශේ  ගිහිල්කේ 

වවුරු ශිෝ ි ධඳ වුණේ රීයනේ ශතො ුව ක් කැශඳයසේ ය ධ ඒවට 

ශජීසත් ්රක චේ  කැශඳයසේ. ඒ ීැුවප තපයි පසු ගියන ඔක්ශතෝඳ්ද 

පේතශේ  2 ශසිර ෙේ පුපුරුසේ ගිශේ .  ශ ධ ීැුවශ ධ ්රඳකතේස මුළු 

 ටප ෙැක්වේ. ඒ ිරතේ  ට අ ේජිවත්සයනට ශීයේසේ.  

  ටව ආණ්ඩුසව තේක ව ආ ක්ෂේස   ටව ආණ්ඩුසව පි 

තයයනේශ  ආ ක්ෂේස  යයේයන පත්රශේ  ්රමුඛ ශවොටත ඳසට පත් ව  

ීත ුතුවස ක බුණේ. ්රමුඛ වටුතත්ත ශයොශසයි  තේක ව ආ ක්ෂේස 

පයනට පෙශීය දූවිල්කක් ත  ධසත් ශයොතකවපු  ේතයක් ඳසට ශ ධ 

පේකවශයනෝ ශ ධ  ේතය  පත් වළේ. ඒ ිරතේ ශපප ඝේතයශේ  අත් 

ශයොිළ ිැරී අප ේරවරුස්ත තයේධිපක ස යනේ  අග්රේපේතයස යනේ 

ති ආණ්ඩුසයි. ඒව අත් ිතා්තයට ඳැිැ. ීරු වරුණේ ත්ය 

ප ණවිතේය ිරශයනෝතය අපේතයුවපිර  මප ිරතේ තපයි පප 

රීයන්තශ්ත ශ ධව අතතශතේ ශශ පේකයයනක් ක ශඳයසේ රීයනේ. ශ ධව 

අත් ිතා්තයට ඳැතා ශශ පේකයයනක්. ශපයන ශතො ුවරු ශයොතැපම්ප  

බුශධි අා ශේ  දුඳකතේස ිරතේ ශයොශසයි යක  වුශණ්. ශ ධව පිේ 

 ිතය ්රිේ යනක් ශයොශසයි. ශ ධ පුවපිට තකශේ  ඕයෙසටත් සඩේ 

සැඩිශයන්ත තේවච්ඡේසට ඳදු්ත ශසමි්ත ක බුණු  ඕයෙසටත් සඩේ 

සැඩිශයන්ත ශතො ුවරු මක් රැතත වී ක බුණු ඝේතයයනක් ිරෙැල්ශල් ඉුව 

ස්තයට ශ ධ පේකවශයනෝ ඉඩ දු්තයේ. මප ිරතේ ශ ධ ඝේතයශේ  අත් 

ශයොිළ ිැරී අප ේරවරුස්ත තයේධිපක ස යනේ  අග්රේපේතයස යනේ 

ති ශ ධ ආණ්ඩුසයි. ඒව ශ ධ  ශට් තයතේස ශත්රු ධ ීත ුතුවයි.  

ශෙශසිර වේ ණයන  ශ ධ ්රිේ ශේ  අප ේරවරුස්ත. පප 

විශ ේෂශයන්ත මුතතිම ධ යේයනවයන්තටයි රීයන්තශ්ත. ඔයනශීොල්ක 

මුතතිම ධ තයතේසත් තපඟ ශශ පේකයයන වශළේ යැිැ. ඔයනශීොල්ක 

ආණ්ඩුත් තපඟ බිතතයතත වළේ. ඔයනශීොල්ක මුතතිම ධ තයතේසත් 

තපඟ  ව ්තය ක බුණු ශශ පේකයයන අත් ිැතායනේ. මශිප වශළේ 

යැශෙ? ශ ධවයි වශළේ. ඔයනශීොල්ක මුතතිම ධ තයතේසශ  

ඡ්තෙශයන්ත බිතතයතත වළේ. ඔයනශීොල්ක්තට මුතතිම ධ තයතේසත් 

තපඟ ශශ පේකයයනක් ක බුණේෙ? ශවොශිොපෙ තේක ව ඒවේග්රතේස 

ිර්දපේණයන ව  ී්තශ්ත? ශවොශිොපෙ අපි මව  ටව ජීසත් 

ශස්තශ්ත? ශවොශිොපෙ අපි තේක ව තපන්යන ිර්දපේණයන ව ්තශ්ත? 

ඒ තඳිේ මුතතිම ධ තයතේසශ  පේ්ද තසශේ  සීකීප ශපොවක්ෙ? ඒ 

තඳිේ මුතතිම ධ තයතේස ශපශියන වියන ුතත්ශත් ශවශතේෙ රීයනය 

වේ ණේ ඔඳ ඉුව වළ ුතුවස ක බුණේ. ඔඳ මයන ඉුව වශළේ යැිැ. ඔඳ 

බිතතයතත වළේ. ඔඳට මුතතිම ධ තයතේස මශිට ශපශිට විකුණය  

තප්තශ  ඡ්තෙ පල්කට ෙපේශීය shopping යනය ශපසකපක් 

ඳසට විත ක් පත් වුණේ. ඒ අනුස මුතතිම ධ තයතේස ශසත ශීය යනේ 

ුතුව ිරසැ දි ශශ පේකයයන ඔඳ ශීය ගිශේ  යැිැ. ඒ ශසනුසට ඔඳ 

තප්තශ  ඳකයන ශසනුශස්ත විශටව තේක සේෙයන සැපිරුසේ. 
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පප හිත්තශ්ත යැිැ ශ ධ රීිය යපක ස ශයනක් ප ේශීය 

පැශ ය ්රිේ සකට සූෙේය ධ ශසයි රීයනේ. ශපොවෙ  ඔවු්තශ  ජිවිත 

ශසයතත. ඔවු්ත වි ේක ශකත රයයන මක් රැතත ව ශීය ක ශඳයසේ  

වි ේක ශීසල් ශෙො සල් ිෙේශීය ක ශඳයසේ  තප්තශ  ෙරුස්ත 

පිිබඳඳ වි ේක ියහිය ක ශඳයසේ. මප ිරතේ ඔවු්ත ප ේශීය 

පැශ ්තය යන්තශ්ත යැිැ. පතව ක යනේ ී්තය. පප ෙැක්වේ හුඟක් 

අයන රීයනයසේ ශ ධශීොල්කත් ප ේශීය පැශ ය ේෙවියනෙ ේතශ්ත 

යැිැ රීයනේ. ශපොයසේෙ ශ ධ? ශ ධශීොල්ක ශසයප ජීවිත ිෙේශීය 

ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ජීවිත ශ ධශීොල්ක අත් ිතා්තශ්ත යැිැ. පතව තඳේ 

ී්තය. ිැඳැයි  ඒ ජීවිත තවතත ව  ීැීනප ශසනුශස්ත තේක සේෙයනක් 

සැපිරුසේ. ඒ තේක සේෙයන තප්තටත් ශපශියනසේ ී්තයට ඳැතා ත ප 

ෙක්සේ තරුණ වණ්ඩේයන ධ අත  සයේප්ත වුණේ. ෙැ්ත තප්තටත් 

ශපශියනසේ ී්තයට ඳැිැ. තප්ත විිය්තප වැඳසය කෙ භූතයනේ 

තප්තටප ශඳෝතකයනට ෙපේ ී්තය ඳැතා තත්ත්සයනට තපයි  වුෆත 

ිකී ධ අපේතයස යනේත්  තාතේඩ් ඳදිුතදී්ත අපේතයස යනේත් අෙ පත් වී 

ියටි්තශ්ත. ශ ධ භූතයනේ වැ ශඳජශජ තප්ත. ශ ධ භූතයනේට ආ ක්ෂේස 

දු්තශ්ත තප්ත. ශ ධ භූතයනේ ශඳෝතකශයන්ත මිබයනට ීත්ශත් තප්ත. 

ිැඳැයි  ෙැ්ත තප්තටත් ශ ධ භූතයනේ ශඳෝතකයනට ෙපේ ී්තය ඳැිැ. 

පප අෙ රීයන්තය ධ. පට්ත ීත්ශත් වශතෝිමව  ක්රිතතක යනේිර තය 

ශවොට්යේතයන ඉකක්ව ව ශීය ශස්තය පුළුස්ත. ිැඳැයි  ශ ධව 

ශවළස   ස්තශ්ත තමු්තයේ්තශතේකේත් ශපොඩි පට්ට ධ ව ශීය ඳස 

පතව තඳේ ී්තය. ශ ධ භූතයනේ තමු්තයේ්තශතේකේයි වැ ශඳජශජ. 

වැ ශඳජශජ යැශෙ? යැිැයි රීයන්තය පුළුස්තෙ? "යැිැ." රීයනයසේ 

ය ධ පප ේෙේි ණ ශේතය ධ. ශ ධව වැ ශඳජශජ ශවොශිොපෙ? 

තමු්තයේ්තශතේකේ ශශ පේකයයනට ඉතතකේ ධ ආීමිව අ්තතසේෙයන 

ේපශයනෝගී ව  ීත්ශත් ශවොශිොපෙ? ඒ තඳිේ පතයන්ත ිරෙැල්ශල් 

ස්දරයයන ස්තයට දු්තශ්ත ශවොශිොපෙ? ඒ සීකීශප්ත මුතතිම ධ 

ශශ පේකය යේයනවයන්තට අත් මිශේතයට ඳැිැයි රීයනය මව පප 

රීයනයසේ. ඉක ිේතයන ීත්තේප ඕයෙ ත  ධ අපි ශ ධසේ ෙැවකේ 

ක ශඳයසේ.  

පප ෙැක්වේ  මුතතිම ධ යේයනවයන්ත පේ්දිමශ ධ්තුවශස්ත ශය පේ 

ිතා්තයට ඕයෙයි රීයනේ හුඟක් තේවච්ඡේ යනයසේ. පප ඉල්කේ ියටියසේ 

වරුණේව කේ මශිප ව ්තය මපේ රීයනේ. අපි ඒව  ශෙපළ මක්තත් 

විමුක්ක  ශප මුණට වළේ. පේ්දිමශ ධ්තුවශස්ත ඒ අයන ශය පේ 

ිැතායනේ. ශෙපළ මක්තත් විමුක්ක  ශප මුණ ේුවශ්ද ශෙපළ තයතේස 

ිරශයනෝතයයන ව මි්ත පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ිඬ යඟ්තයට ක බුණු 

අසතතථේස අත් ිැතායනේ. මප ිරතේ ශෙපළ තයතේසශ  මවප ිඬ 

ඳසට මල්ටීටීඊ තාවිරේයයන පත් වුණේ.  

මෙේ ශෙපළ මක්තත් විමුක්ක  ශප මුශණ් ප්තත්රීසරු 

පේ්දිමශ ධ්තුවශස්ත පකසේ ිැම ප අවුරුදු 30ව ෙැසැ්තත ුතශරයනක් 

ිර්දපේණයන ව ්තය ෙැසැ්තත පතයනක්  ෙැසැ්තත ඳකයනක් ශිේුව 

තේරව වුණේ. අපි අෙත් වළ ුතත්ශත් කුපක්ෙ? මුතතිම ධ 

්රතේත්තත්රසේදී ශශ පේකය යේයනවයන්තට යැසත යැසතත් පේ 

ආ ේරයේ ව මි්ත රීයනේ ියටි්තශ්ත තේක සේෙයනට  ඔඳශ  තපේතයන 

ුවළ ඔඩු දුසමි්ත ක ශඳය ඔඳ විිය්තප වැඳසය කෙ ඉතතකේ ධ ආීමිව 

අ්තතසේෙයනට මශ හිස ඔඳ ිඬ යඟමි්ත ්රතේත්තත්රසේදීස ඒ මුතතිම ධ 

තයයනේ ශපළ ීැතතවීප ඔශේ සීකීපක් ඳසයි. අපි ඔවු්තස අත් 

ිතා්තය රීයන ාේ ඳකපෙ ධ ව යසේ ය ධ  අපි ඔවු්තස ශය පේ ිතා්තය 

රීයනේ ඳකපෙ ධ ව යසේ ය ධ  සළක්ස්තය ඳැතා විධියනට අශප් අතීත 

අත්ෙැකී ධ පතප ශ ධ මුතතිම ධ තයයනේ ඒ අ්තතසේදී්තශ  ශීොදු ක් 

ඳසට පත්වීප සළක්ස්තය ඳැිැ. ඒ ිරතේ පේ හිතයසේ  ශපහිදී 

මුතතිම ධ යේයනවයන්තට සේශ ප මුතතිම ධ තපේතයනට වි ේක වේ්දයන 
භේ යනක් පැසම  ක ශඳයසේ රීයනේ. ශ ධ වියේ වේම  වකකයන  

සැශඩ්තශ්ත වස  ී්දභේෂයනක් යුවශළේ ෙ? ශ ධ වියේ වේම  වකකයන 

ස්දරයයන ස්තශ්ත මුතතිම ධ ී්දභේෂයන යුවශළේ. අපි ඒව ශත්රු ධ 

ී්තය ඕයෙ. ඒව අපට ්රක ක්ශෂේප ව ්තය ඳැිැ. මුතතිම ධ 

තාතතවික යන යුවශළේ තපයි ශ ධව ිැදී සැශඩ්තශ්ත. ශ ධව ස්දරයයන 

ශසයසේ ඉතතකේ ධ ආීමිව - තපි  අයන ශ ධවට ත්දව ව යසේ. 

තපි  අයන පට රීයනයසේ  "යැිැ  මුතතිම ධ අයනශ  ආීප ශ ධව 
ශයොශසයි." රීයනේ. ඔජ  මුතතිම ධ අයනශ  ආීප ශ ධව ශයොශස්තය 

පුළුස්ත. ඒව තපයි ශ ධව මුතතිම ධ ආීමිව අ්තතසේෙයන ස්තශ්ත. ඒ 

ආීමිව ශතොටිල්ශල් තපයි ශ ධව ස්දරයයන ස්තශ්ත. ඒ සේශ ප  

ශ ධව  තැඟශස්තශ්ත ඒ තය ්රතේස යුවශළේ. ඒ ිරතේ ශ ධව 

ස්දරයයන  ශසමි්ත  ශපෝෂණයන ශසමි්ත ක ශඳ්තශ්ත මුතතිම ධ තපේතයන 

රීයනය ී්දභේෂයන යුවළත.  

මුතතිම ධ තපේතයන තී ණයන ව ්තය ඕයෙ  ශ ධ විවික   ේපුව 

වකකයන ස්දරයයන ශස්තය ශෙයසේ ෙ  වියේ  ව යසේ ෙ රීයන ාේ. 

ඒව ඔඳ තී ණයන ව ්තය. ශ ධව රීියශතේත්ප ආ ක්ෂව 

ක්රියනේසිමයනරී්ත විත ක්  අශයකුත් ශපොදු තයතේසශ  

පැදිිත්වීපරී්ත විත ක් පේකයයන ව ්තය ඳැිැ. ශ ධව වියේ  වළ 

ිැරී ස්තශ්ත  මයන ිර්දපේණයන ව ය කෙ ී්දභේෂයනප අයික වරුස්ත 
වියේ  ව ්තය සූෙේය ධ ය ධ විත යි. පේ රීියශතේත්ප ශයනෝතයේ 

ව ්තශ්ත යැිැ  ී්දභේෂයන වියේ  ව ්තය රීයනේ. ිැඳැයි පප 

ශයනෝතයේ ව ්තශ්ත  ඒ ී්දභේෂශේ  ියටිය විවික  වකකයන  ේපුව 

වකකයන වියේ  වළ ුතුවයි රීයනේයි. ඒව මුතතිම ධ තපේතශේ  මුතතිම ධ 

යේයනවයන්ත ශත්රු ධ ීත ුතුවයි. ශ ධ වකකයන ස්දරයයන ශස්තය 

ශෙයසේ ෙ? ඒ වකකයන ශපෝෂණයන ව යසේ ෙ? මයනට අස ය සය 

ශපෝෂයෙේම් ආිේ  ශජක කඳේ ශෙයසේ ෙ? මශිප යැත්ය ධ  ශ ධව 

වියේ  ව යසේ ෙ?  ඒ ශසනුශස්ත  මුතතිම ධ තපේතයන ශප ට ම්තශ්ත 

යැත්ය ධ විවික   ේපුව වකකයන වියේ  ව ්තය ඳැිැ. ඒ ිරතේ ශ ධ 

විවික   ේපුව වකකයන වියේ  ව ්තය මුතතිම ධ තපේතයනටත් අත් 

ශයොිළිැරී සීකීපක් ක ශඳයසේ රීයනේ පේ වි තසේත ව යසේ. 

ඊළඟට  ශපොදු තපේතයනටත් සීකීපක් ක ශඳයසේ. මූකේතයේරූඪ ීරු 

ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ ශසකේශජ තයප්රියනතප ශශ පේකයයන ශපොවක්ෙ? 

ිැපෙේපත් තයප්රියනතප ශශ පේකයයන ිරසැරැදි ශශ පේකයයන 

ශස්තශ්ත යැිැ. ෙැ්ත මව පශතරී්ත ියාික තේක සේෙයන ියාික 

තයතේස යුවශළේ තයප්රියනතප ශශ පේකයයන ඳසට පත් ශසමි්ත 

ක ශඳයසේ. ඒවට ෙැ්ත ශපො යනක් ක ශඳයසේ.  

ඒ තේක සේෙශේ  ේරුපක්වේ යන්ත ඳසට පත් ශස්තය ෙැ්ත 

ශපො වයසේ. යයි? ියාික තය ්රතේස යුවශළේ තයප්රියනප 

ශශ පේකයයන ියාික තේක සේෙයන. ඒ සේශ ප   ශෙපළ ්රතේස යුවශළේ 

තයප්රියනප ශශ පේකයයන ශෙපළ තේක සේෙයන.  මුතතිම ධ ්රතේස යුවශළේ 

තයප්රියනතප ශශ පේකයයන මුතතිම ධ තේක සේෙයන. ඒ ිරතේ අෙ ශ ධ තෙප 

තය ශවොට්යේතයනක් යුවශළේප තයප්රියනතප ශශ පේකයයන ඳසට 

තේක සේෙයන පත් ශසමි්ත ක ශඳයසේ. ිැඳැයි  ශ ධ ශසකේශජ අසීරුතප 

ශශ පේකයයන  ිරසැරැදිප ශශ පේකයයන ශපොවක්ෙ  මූකේතයේරූඪ 

ීරු ප්තත්රීුවපිර? ශ ධ තේක සේෙයනට මශ හිස මක් අ්තතසේෙයනක් 

ප ේතයනට පත් වළ ිැරී ස්තශ්ත තසත් අ්තතසේෙයනක් ශපෝෂණයන 

රීම ශප්ත ශයොශසයි. අ්තතසේෙයනවට පිිබුව  අ්තතසේෙයන 

ශයොශසයි. ිැඳැයි  තපි  ප්තත්රීසරු්තශ  ිැියම  ධ අපි ෙරීයසේ. 

තපි  ප්තත්රීසරු්තශ  ්රවේ  අපි ෙරීයසේ. ඔවු්ත ශපයි්ත ේපුව 

විශයෝෙයනක් කඳයසේ  කුතාරු තුවටක් කඳයසේ. යයි? තප්ත 

ිරශයනෝතයයන ව ය ශශ පේකයයනට අ්තතසේදී ශවෝණයනරී්ත 

තයනග්රිණයන ව ේ යන්තය පුළුස්ත රීයනේ. ිැඳැයි  අ්තතසේෙයනට 

පිිබුව  ක ශඳ්තශ්ත අ්තතසේෙශයන්ත ශයොශසයි. ශ ධ ශීොඩයැඟී 

ක ශඳය ඉතතකේ ධ ආීමිව අ්තතසේෙයනට මශ හිස  ඊට මශ හි වඳවු  

ඳසට පත් ස්තශ්ත ියාික ශඳෞශර ආීමිව අ්තතසේෙයන ශයොශසයි. 

තේක සේෙයනට මශ හිස  ඊට මශ හි තේක සේදී වඳවු  ඳසට පත් 

ශස්තශ්ත තේක සේෙයන ශයොශසයි. ඒ ිරතේ තේක සේෙයන රීයන්තශ්ත  

අ්තතසේෙයන රීයන්තශ්ත  තසත් තේක සේෙයනක් අ්තතසේෙයනක් 

ශපෝෂණයන ව ්තය පුළුස්ත මවක්. මක් ආීමිව අ්තතසේෙයනක් 

තසත් ආීමිව අ්තතසේෙයනරී්ත ශපෝෂණයන ව ්තය පුළුස්ත. මක් 

තේක සේෙයනක් තසත් තේක සේෙයනරී්ත ශපෝෂණයන ව ්තය පුළුස්ත. ඒ 

ිරතේ ශ ධ ශසකේශජ තේක සේෙයන  ආීමිව අ්තතසේෙයන තයප්රියනප 

ශශ පේකයයන වුණේට ඒවට අශප්  ටටත්  අශප් තපේතයනටත් ශීය 

දියන ිැරී ස්තශ්ත අක  යන වියේ වේම ත්සයනක් පපණයි. අක  යන 

වියේ වේම ත්සයනක්.  

ඒ ිරතේ ශ ධ ිර තචිත ශපොශිොශත් අසීරුතප  අපේරුප 

ශශ පේකයයන තපයි  තේක ව තපගියන. මූකේතයේරූඪ ීරු 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ප්තත්රීුවපිර  ඒ අසීරුතප අසධිශේ  වුණත්  තේක ව තපගියනත්  ියයනලු 

්රතේස්තශ  ආ ක්ෂේසත්  ියයනලු ්රතේස්තශ  අයිතී්ත ශසනුශසනුත් 

තයතේ විමුක්ක  ශප මුශණ් අපි ශපීන ියටි්තය සූෙේය ධ.  මතැයට 

අපි ශපොදු තයයනේ ශීය යනේ ුතුවයි. ශශ පේකය සයේපේ සිම්ත යක  

ඵකයන ශපොවක්ෙ? අපට ශශ පේකයයනට ඕයෙ ත  ධ තට්ත පේය 

ක ශඳයසේ. මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ ශපොශළොශජ 

ශශ පේකයයන තඳිේ අස ය සය තට්ත පේය ඕයෙසටත් සඩේ 

සැඩිශයන්ත ිර්දපේණයන ශසකේ ක ශඳයසේ. ආ්දථිවයන පිිබඳඳස  

යනිපත් ආණ්ඩුව ණයන පිිබඳඳස   සාචේ- දූෂණ පිිබඳඳස  

්රතේත්තත්රසේෙයන පිිබඳඳස සේශ ප ිරසැරැදි විශෙතත ්රක පත්ක යනක් 

පිිබඳඳසත් ශ ධ  ශට් තයතේසට තේරීනයන ශශ පේකය තාසේෙයනවට 

අස ය සය  ශ ධ  ට තේරීනයන ශකත ශසයතත රීම පට තපත් සය 

සැෙීත් ශශ පේකය වරුණු ඕයෙසටත් සඩේ සැඩිශයන්ත තාසේෙ වළ 

ිැරී  බිපක් ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ අශප් ශශ පේකය ශපො  පිටියන 

තට්ත පේය හිඟ   තට්ත පේය හීය වුණු සයේපේ  ශයොශසයි. ිැඳැයි  

රීියශසක්  තේක සේෙයන  ආී ධසේෙයන තප්තශ  ශශ පේකය ඳක 

යයේයන පත්රශේ  පාගුසක් ඳසට පත් ව ී්තය මපේ. මසැිර මවවට 

වළ ිැරී ස්තශ්ත ශපසැිර සයතයයන්ත විත යි. මසැිර 

සයේපේ යනවට වළ ිැරී ස්තශ්ත  මසැිර පැදිිත්වීපවට වළ ිැරී 

ස්තශ්ත  ශඩොමිශයෝ ආවේ ශයන්ත  යනිබ යනිබ  මව වේඩ්පතක් පත 

තස වේඩ්පතක් සැශටයසේ සේශ   මව සයතයයනක් පත තස 

සයතයයනක් සැශටමි්ත  ඒ සයතයයන පත තස සයතයයනක් සැශටමි්ත 

ශපයන දියනත් රීම ප පපණයි. ිැඳැයි  ඒවට මශ හිස යැඟී ියටීප ශ ධ 

ශසකේශජ අපි වේශ ත් සීකීප ති ුතුවවප රීයනේයි පප වි තසේත 

ව ්තශ්ත. 

ශ ධ ියදුවීශප්ත පසුසත් ආණ්ඩුසක් ිැටියනට ශ ධ ්ර තයයනට 

මුහුණ ශේතය අස ය සය ්රේශයනෝගිව පැදිිත්වීපක් ියදු ශවොට 

යැිැ. ඒව පතව තඳේී්තය. තයේධිපක ස යනේ ති අීපැක ස යනේ 

 ණ්ඩු ශසයසේ ය ධ  තභේයේයනවස යනේ තයේධිපක ස යනේට මශ හිස 

ිමුත ධ යනසයසේ ය ධ  -  ිමුත ධ ශයොශසයි වැකෙ පත්ත  ීිීත්තත් 

අපට වපක් යැිැ  ඒව ඒ ශීොල්ක්තශ  ශශ පේකයයන.  ිැඳැයි  

ශ ධ ශසකේස කුපක්ෙ? ශ ධ ියදුවීපට ශප ත් ීිීත්තේ  ියදුවීශප්ත 

පතතශතේත් ීිී්තයසේ. තයේධිපක ස යනේ වථේ ව කේ ශචෝෙයේ 

ව යසේ මව පැත්තවට  අීපැක ස යනේ වථේ ව කේ ශචෝෙයේ 

ව යසේ තස පැත්තවට  අීපැක ස යනේශ  යඩයනක් ෙේකේ ශචෝෙයේ 

ව යසේ  තස ශවශයකුට. ශපොවක්ෙ ශ ධ ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත?  

තමු්තයේ්තශතේකේට අපි වැපක  වුණත්  අවපැක  වුණත්  

තමු්තයේ්තශතේකේට  පුළුස්ත වුණත්  ඳැතා වුණත්  ශ ධ  ශට්ත්  ශ ධ 

 ශට් පි තයතේසශ  ආ ක්ෂේස පිිබඳඳ සීකීප ශ ධ ිර තචිත 

ශපොශිොශත් ක ශඳ්තශ්ත  ආණ්ඩුසට. ඒව අශප් වැපැත්ත 

ශයොශස්තය පුළුස්ත. ඒව තමු්තයේ්තශතේකේට ඳැතා ශස්තය 

පුළුස්ත. ිැඳැයි  ඒව තපයි තමු්තයේ්තශතේකේට කඳේ දී ක ශඳය 

ඳකයන.  ශට් ආ ක්ෂේසත්  පි තයයනේශ  ආ ක්ෂේසත් පිිබඳඳස 

සීකීප ක ශඳ්තශ්ත ඔඳුවප්තකේටයි. ඔඳුවප්තකේ ීිී්තයසේ 

ය ධ  රීතායල්ක වථේ ව කේ රීයනයසේ ය ධ  "අ යනේ ීැය පම ක්ෂණ 

ව යසේ  ශපයනේ ීැය පම ක්ෂණ ව යසේ" රීයනකේ  තස ශවශයක් 

වථේ ව කේ රීයනයසේ ය ධ  "ශපශිප ශසයසේ" රීයනකේ  ශපසැිර 

ආණ්ඩුසක් ශවශ හි පි තයයනේශ  ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස අපි 

වි තසේතයන තැබියන ුතුවෙ?  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අඩුප ත ශ ධ පළමුශසිර 

්රශජ යන ිැටියනට  තයේධිපක ස යනේ ති අීපැක ස යනේ මව තැයවට 

ආ ුතුවයි. තමු්තයේ්තශතේකේ ශෙශෙයේටපයි පේ රීයන්තශ්ත  

ශෙශෙයේප තයේධිපක  පුුවශජ සේඩි වීප පිිබඳඳස පශයෝ ේජිව 

ියහියයනව හිටියනේ ය ධ  ඒ ියහියශේ  අසත්තප ්රිේ යන අශ්රේල් 

පේතශේ  21 සැිරෙේ ියදු වූ ඳස. ඒ රීයන්තශ්ත  ශඳෝ ධඳ පුපු ේ ජීවිත 

වියේ  වුණේ විත ක් ශයොශසයි  ශෙශෙයේශ ප පශයෝ ේජිව 

තයේධිපක  ියහියයනත් අසකාගු ශසකේයි ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ිරතේ අඩුප 

ත ශ ධ ෙැ්තසත් ශෙශෙයේ මව තැයවට යවිල්කේ  ශපශියනවියන 

ුතුවස ක ශඳයසේ. ම්තශ්ත යැිැ! තස තසත් ඳක ශපො ශේ   තස 

තසත් යනටිකූට්ුව ශ  ධ. අපි ේතයසේ ශ ධසේ. ශපශිප යේයනවයන්තෙ 

අශප්  ශට් පි තයයනේශ  ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස අපි ්රේ්දථයේ වළ 

ුතුව ස්තශ්ත? ඒ ිරතේ  අඩුප ත ශ ධ තේසවේිමව තපගියනවට 

ශෙශෙයේ ආ ුතුවස ක ශඳයසේ.  

ඒ සේශ ප  ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස සී රීසුතුව ශශ පේකිරව 

යන්තත්රණයන  අතේ්දථව ශසකේ ක ශඳයසේ. අපි ේතයසේ  අපි ිැප 

පුශීකශයනකුටප තපි  ක්ශෂේත්රසක තපි  ිැරීයනේස්ත ක ශඳයසේ  

ඒ සේශ ප  තපි  දු්දසකව ධ ක ශඳයසේ. යේයනවශයනක් රීයන්තශ්ත 

වවුෙ? යේයනවශයනකුශ  සීකීප ිැරීයනේස්ත ක ශඳය ශශ  ඉතේ 

ශිොඳි්ත වළපයේව ණයන ව කේ ශපශියනවීප. තයේධිපක ස යනේ 

ශත්රු ධ ීත ුතුවයි  තප්තශ  ිැරීයනේශජ සීපේස. අග්රේපේතයස යනේ 

ශත්රු ධ ීත ුතුවයි  තප්තශ  ිැරීයනේශජ සීපේස. අපි වවුරුත් 

මිිරතතසු. අපි ත්දස ත ධපූ්දණ මිිරතතසු ශයොශසයි. අපි ිැප 

ශවයේටප යන ධ යන ධ ක්ශෂේත්ර පිිබඳඳස අඩු සැඩි අසශඳෝරයන්ත 

ක ශඳ්තශ්ත. ිැඳැයි  යේයනවශයනක් රීයන්තශ්ත වවුෙ? ියයනලු 

ිැරීයනේස්ත වළපයේව ණයන ව කේ ශපශියනවියන ිැරී අශයනකු 

වීප. අග්රේපේතයස යනේ තපත් ෙ  ඒවට? ශ ධ තයේධිපක ස යනේ තපත් 

ෙ  ඒවට? මරීශයවේට භශේ   මරීශයවේට යනටිකූට්ුව ශ  ධ අදිමි්ත 

ආණ්ඩුසක් ව මි්ත ක ශඳයසේ. ඒ සයතයයන තයතේස ශසත පැසම  

ක ශඳයසේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරු ප්තත්රීුවපිර  වථේස අසත්ත ව ්තය. 

 
ගරු අනුර දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர திஸொநொயக்க) 

(The Hon. Anura Dissanayake) 

පප අසත්ත ව යසේ  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. ශපප 

ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස ශශ පේකය යන්තත්රණයනත්  ඒ ිර තචිත 

ශපොශිොශත් සී රීසුතුව ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස ආ ක්ෂව 

යන්තත්රණයනත් අත්ිළ ශයොිැරී ශකත යනිබ ්රක තාවිරේයයන වළ 

ුතුවයි. පේ ේතශ්ත යැිැ  මයන ව යිෙ යැශෙ රීයනකේ. ශ ධ වේ ණයන 

පතව තඳේ ී්තය. ශපොදුතයයනේශ  පිතය ආ ක්ෂේස අත්ිැ කේ 

 ිරල් වි්රපියාිශ  ශිෝ වපත්රීපේක ියතාශතේයශ  ශශ පේකය 

යයේයන පත්රයන තවතත වියන ුතුවෙ?  

ශපොදු තයයනේශ  පිතය ආ ක්ෂේස ශයොියතය ශශ පේකය 

යයේයන පත්රයනරී්ත යක  ඵකයන ශපොවක්ෙ?  ටට ආ ක්ෂේස 

ශයොතපයනය ශශ පේකය යයේයන පත්රයනරී්ත යක  ඵකයන ශපොවක්ෙ? 

මයන රීිය ඵකයනක් යැක  ශශ පේකය යයේයන පත්රයනක්  මූකේතයේරූඪ 

ීරු ප්තත්රීුවපිර. ඒ ිරතේ ශපප ආ ක්ෂණ යන්තත්රණයනත්  

ශශ පේකය යන්තත්රණයනත් යනිබ ්රක තාවිරේයයන වළ ුතුවයි. ඒව 

සැෙීත්.  

ඊළඟ වේ ණයන ශපයනයි. ශ ධ ඉතතකේ ධ ආීමිව අ්තතසේෙයන 

ප ේතයනට පත් රීම ප තඳිේ තතථි  අදිටයවට ම්තය ඕයෙ ඳස පේ 

වි තසේත ව යසේ. ශ ධව ිරව ධ මවක් ශයොශසයි. අ්තතසේදී 

ේපුවසට කක් වුණු තිර පුශීකශයනකුට වුණත් ශ ධ වටුතත්ත 

ව ්තය පුළුස්ත. ෙැසැ්තත සයේපේ   ෙැසැ්තත ශපශියන වී ධ  

ෙැසැ්තත තාවිරේය යන්තත්රණයනක් ශ ධවට අස ය යැිැ. ශ ධ 

ේපුවශජ තතසභේසයන අනුස තයතේස අත  තැඟවුණු තිර ශවශයකුට 

වුණත් ශපයන දියනත් වළ ිැරීයි. ශපොවෙ  ශ ධව පේයියව ේපුවසව 

්රක ඵකයනක්.  මයන ප ේතයනට පත් ව ්තය තතථි  අදිටයවට ආණ්ඩුස 

ආ ුතුවස ක ශඳයසේ. ඉතතකේ ධ ආීපත් අ්තතසේෙයන අිරසේ්දයන ශකත 

ප ේතයනට පත් ව යසේ.  

වරුණේ ත්ය ප ණවිතේය ිරශයනෝතය අපේතයස යනේ පේතල් 

අරයේපයයන පිිබඳඳස වථේ ව යසේ පප ෙැක්වේ. අරයේපයයන 

පිිබඳඳස මුවපේ රීයනපු වේ ණයන යත්ත. තෙප ක්ශෂේත්රයනක්ප 
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අ්තතසේෙයන ප ේතයනට පත් ව යසේයන රීයනය තතථි  අදිටයවට ආ 

ුතුවයි. ඒ සේශ ප මයන ප ේතයනට පත් රීම ප තඳිේ ීනු කඳය තී්තදු 

තී ණසකදී ශසය රීියදු අ්තතසේෙයනවට හිත ඔතස්තය ඉඩ කඳේ 

ශයොදියන ුතුවයි. ශපොවෙ  අ්තතසේෙයනක් ප ේතයනට පත් වළ ිැරී 

ස්තශ්ත තසත් අ්තතසේෙයනරී්ත ශයොශසයි රීයනකේ පේ යනිබත් 

රීයනයසේ. අ්තතසේෙයනක් විිය්ත තස අ්තතසේෙයනක් ශපෝෂණයන 

ව යසේ  අ්තතසේෙයනක් විිය්ත තස අ්තතසේෙයනක් ස්දරයයන 

ව යසේ. තයතේසශ  ශපොදු අයික යන  ියයනලු ශෙයේශ  ආීමිව 

තිජීසයයන  තැප ශෙයේශ ප තාතතවික වපයන  අයික යන පිිබීිරමි්ත 

ඊට අස ය සය ශීෞ සයන  සටියේවප   පිිබීැීනප රීයනය ශ ධ 

ියයනල්ක කඳේ ශෙය ීප්ත අ්තතසේෙයන ප ේතයනට පත් රීම ප තඳිේ 

තතථි  අදිටයවට ආණ්ඩුස ආ ුතුවයි.  තයන ඒ ඳතා්ත ශ ධ අ්තතසේදී 

පතයන ප ේතයනට පත් රීම ප තඳිේ වූ යන්තත්රණයනට තසපත් යවිල්කේ 

යැිැ රීයනකේ පප වි තසේත ව යසේ. ශ ධ අ්තතසේෙයනට ිවුල් වූ 

ිවුල්වේ  තාවිරේය  ිවුල්වේ  පුශීකයන්ත තතථි  ශකත ප ේතයනට 

පත් රීම ප තඳිේ අස ය සය තතථි  අදිටයවට ම්තය ඕයෙවප 

ක ශඳයසේ. ශ ධ ආණ්ඩුස මසැිර පතාණත ෙැක්පක් තහිතස ශපප 

්ර තයයනට පැදිිත් වී ශයොපැක  ඳස තපයි තසපත් ශප්තනු ධ 

ව මි්ත ක ශඳ්තශ්ත.  

තසතසත් ශේතයේ අත  ්ර තය  තපතප්තශ  ්ර තය ශේ ේ 

ී්තය ඳැතාස ඉ්තයසේ. ශ ධසේට තේපේයයශයන්ත ී ධසක රීයන්තශ්ත   

"ළේපව ටිා ටිා" රීයනකේ. ශපයන "ළේපව ටිා ටිා" පේකයයනක් ඳස 

පතව තඳේ ී්තය.  

ඒ ියදුවීශප්ත පසුස යපක සරු ව ය ්රවේ  පේ ෙැක්වේ. ිතා්ත 

්රයේ්තදු අපේතයස යනේ  ි්දෂ ෙ ියල්සේ අපේතයස යනේ  රුස්ත 

විශ.ස්දරය අපේතයස යනේ ්රවේ  ියදු වළේ. ශපොවු්ත සී රීයන ුතුව 

යපක සරුෙ? ශ ධ  ට පිිබඳඳස සී රීයන්තය ඕයෙ අයන ව පු 

්රවේ සක ක ශඳ්තශ්ත ශපොයසේෙ? ශපසැිර ියදුවීපක් ියදු වී යක  

ආවේ යන  මයන තපේතයනට ඳකපේය ආවේ යන  ශ ධව තපේතශේ  දියනත් 

සය ආවේ යන පිිබඳඳස රීියදු සීකීපක් යැක   අපතාණත  ළේපව 

ෙරුස්ත ටිවක් අශප්  ට පේකයයන ව ය ඳස තපයි මි්ත ශප්තනු ධ 

ව මි්ත ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ිරතේ ශතල්ක ධ ශීසල්සක ආ ක්ෂේසක් 

තපයි අෙ අශප්  ටට කඳේ ශේතය ශ ධ පේකවයන්ත  තපත් වී 

ක ශඳ්තශ්ත.  "ඔයනේ ිමුෙේපක . පප ත්රතතතසේදියනේ" රීයනකේ ශඳදිකේ 

ශතල්ක ධ ශීසල්සක ශතල්ක ධ ව යසේ සේශ  තමු්තයේ්තශතේකේ 

ශතල්ක ධ ශීසල් ීිපු ආණ්ඩුසක් තපයි ක්රියනේත්පව ව ්තශ්ත 

රීයනය වේ ණයන පතව තඳේ ී්තය. ඒ ිරතේ මප පතාණත බුශධියනත්  

පතාණත පැදිිත්  වීපකුත් ඔඳුවප්තකේශී්ත ඳකේශපොශ ොත්ුව 

ශසමි්ත  පට වථේ ව ්තය වේකයන කඳේ දීප පිිබඳඳස ඔඳුවපේට 

තතුවක ස්තත ශසමි්ත පප යත  ශසයසේ. ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තතුවක යි  ීරු ප්තත්රීුවපේ.  

ඊළඟට  ීරු පිමක් තප වි්රප යපක ුවපේ. 

 
[3.23 p.m.] 
 

ගරු මලික් සමරිමක්රම මහතා (සංවර් න ේපාය මාර්ග සහ 
ජාතයන්තර වවවළඳ අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு ேலிக் ெேரவிக்ரே - அபிவிருத்தி உபொயமுமறகள் 

ேற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தக அமேச்ெர்)  

(The Hon. Malik Samarawickrama - Minister of 
Development Strategies, International Trade) 

Mr. Presiding Member, the tragic events of Easter 
Sunday last month have left us with enduring grief for the 
families of those innocent people who lost their lives, but 
it has also strengthened our resolve to fight this menace of 
extremist terrorism and bring safety and security to our 

people. They tried to break the country and our people. 
They tried to fill Sri Lankans with fear. But we Sri 
Lankans are stronger than that. We are more united than 
we give ourselves credit for. 

With the leadership of the President and the Prime 
Minister, our security forces have engaged in impressive 
counter-terrorism measures and have begun to break the 
back of the extremist network that has surreptitiously 
spread. Suspects are being apprehended and questioned; 
new security measures are being implemented and 
targeted international cooperation is being obtained. 

Amidst all this, and as we work towards bringing 
normalcy to our country, now we must collectively focus 
our efforts on building back confidence in our economy. 

One of the most important ways to help our country 
and our economy bounce back is by encouraging our 
international partners to keep doing business with us. I 
have written individually to every major Chamber of 
Commerce and business association in Sri Lanka as well 
as to our Ambassadors and High Commissioners in over 
two dozen key markets seeking their help to reach out to 
the international business and investor community to 
encourage them to keep supporting our economy. 

Many sectors in our economy rely on positive 
international support to continue their business, whether it 
is the globally competitive IT industry, the apparel and 
other manufacturing industry, the tea, rubber and spices 
industry, the electronics industry, and of course the 
tourism industry. We commit to our international 
investors that our country is being made safe and all 
efforts are being taken to this end. It is their support 
during challenging times like this that will ensure that 
terrorism does not win and Sri Lanka's quest for 
economic prosperity will not be beaten down. 

As we have done before on numerous occasions in the 
recent history, we will demonstrate that we are a resilient 
country and a resilient people. 

Meanwhile, here at home, I believe the private sector 
of our country can play a big role in supporting the 
Government's efforts and helping our economy get 
through this most challenging time. 

We have seen it before. Whether it was during the 
decades of the armed conflict; whether it was after 
repeated terrorist attacks on our city and our economic 
infrastructure; whether it was after tragic events like the 
tsunami and other natural disasters that occur frequently, 
our private sector has remained courageous and resilient. 

Now is such a time, once again. We need the private 
sector and Government to work closely together to ensure 
that we bounce back from this atrocity quickly and we do 
not let the terrorists win. 

I wish to thank the private sector for what they have 
done so far, whether it is their cooperation with security 
measures in the aftermath of the attacks; their cooperation 
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in ensuring that religious and ethnic harmony is 
maintained and now, cooperation to ensure that economic 
fallout can be minimized. 

We have already begun formulating an assistance plan 
for the tourism industry to help them tide through the 
coming months and we have been meeting with tourism 
industry representatives over the past two weeks to come 
up with a suitable package. As a Government we stand 
ready to listen and assist any other sector that may need 
support. 

But, once again let me reiterate that I believe that our 
private sector is resilient, competitive and responsible. Let 
us show the world how a country like ours bounces back 
from terrorism, like we had done so many times before. 

Another reason why I believe our economy will be 
resilient in the face of these attacks is because we have 
built a very strong economic foundation over the past four 
years. The macroeconomic stability we have created will 
enable us to better withstand shocks of this nature. 

By the end of March, our Foreign Exchange Reserves 
stood at US Dollars 7.6 billion, which is sufficient for 
about three to four months of import cover. Exports and 
FDI reached all-time highs in 2018 and the trade deficit in 
February was the lowest monthly deficit in over five 
years. Inflation was well under control at 4.5 per cent in 
April. The rupee has appreciated 3 per cent during this 
year up to yesterday in spite of this setback. Interest rates 
declined over 100 basis points this year and we have 
taken measures to bring down borrowing costs even 
further by at least 2 per cent, especially for SMEs. The 
fiscal position continues to strengthen with a primary 
budget surplus of 0.6 per cent of GDP last year and is 
projected at 1.5 per cent in 2019. 

So, against this backdrop of strong economic 
fundamentals, a resilient and courageous private sector 
and the comprehensive measures being taken by the 
Government and the security forces, I am confident that 
we will emerge out of this challenge strong and unfazed. 

Sir, this is not the time for the fanatics nor the faint-
hearted. Our duty as Parliamentarians is not to our party 
alone, but to the nation and indeed to all our citizens. Our 
duty is not merely the preservation of political power, but 
the preservation of peace and democracy. So, let us not be 
petty when our cause is so great. Let us not quarrel 
amongst ourselves when our nation’s future is at stake. 

As Members of this august Assembly, we must commit 

ourselves to working together, putting aside our petty 

differences and if not completely put aside, then at least 

postpone for another time our usual blame games and narrow 

politicking, for this is a time for solidarity and collective 

responsibility in this Parliament by Government and 

Opposition alike. Our citizens are watching us and are 

expecting much from us. So, let us not let them down.  

Let us stand together determined in our cause of 

eradicating terrorism and lead our citizens into new frontiers 

of peace and prosperity. 

 
Thank you. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තතුවක යි.  

මීළඟට  ීරු දුමි්තෙ දිතේයේයනව ප්තත්රීුවපේ. 

 
[අ.භේ. 3.31] 

 
ගරු දුක න්ද දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு துேிந்த  திெொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අෙ දිය ඉදිතාපත් වළ තභේස 

වල් තැබීශ ධ ශයනෝතයේස පිිබඳඳස සචය කීපයනක් වථේ ව ්තය 

වියේඩි කීපයනක් කැබීප පිිබඳඳස පප ඉතේපත් තුවුව සයසේ. 

්රථපශයන්තප පසුගියන පේතශේ  21සය දිය -පේතතකු ඉතාෙේ ෙසශතේ- 

ශ ධ  ශට් ියශර  වුණ ඒ අභේීය ත ධප්තය ියශධියන ත ධඳ්තරස අශප් 

වයීේුවස ්රවේ  ව ය ීප්ත  ඒ මියන ගියන ියයනලු ශෙයේ පිිබඳඳස 

අශප් වයීේුවසත්  ඒ සේශ ප ෙැයට ශ ෝීේුව  ශසකේ  තපි  

ශසකේසට තප්තශ  අතයස ය අාශීෝපේාී පසේ යැක ස අෙ 

ශ ෝිල්සක  මශිප යැත්ය ධ ශීසල්සක ශ ෝීේුව ස ඉ්තය ඒ 

ියයනලු ශෙයේටප ඉක්ප්ත සුසයනත් අපි ්රේ්දථයේ ව යසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  මප ියශධියන ියදු ශසච්ච 

 ශසකේශජ පට්ත පසුගියන ෙසතත කීපයන ුවළ ශශ පේකය පක්ෂසක 

ියයනලුප ශෙයේ ිැියතාච්ච ආවේ යන පිිබඳඳස පශ  ඳකසත් 

වයීේුවස පප ශ ධ අසතතථේශජදී ්රවේ  ව යසේ. පේ වි තසේත 

ව යසේ  අපි අශප් සීකීප ිතායනේවේ ස ඉෂතට වශළේ යැිැ රීයනේ. 

ශපොවෙ  අපි ෙැක්වේ දිුතණු  ටසක ශ ධ සේශ  තේක ව සයතයයනක් 

වුණේප  ශ ධ සේශ  ව ෙ යනක් වුණේප ඒ  ටසල් ිැියරුණු 

ආවේ යන ශවොශිොපෙ රීයනකේ. ඒ සේශ ප අශප් අතල්සැිය  ටසල් 

ශවොශිොපෙ ිැියරුශණ් රීයනකේ අපි ෙැක්වේ. ිැඳැයි  

අසේතයේසවට අශප්  ශට් ශපස්ත අප ේරයනක් ියශර ශසකේත්  

ශ ධව තේක ව ්ර තයයනක් විධියනට අ ශීය  ටක් විධියනට ඉදිතා පියනස  

ශවොශිොපෙ ක්රියනේත්පව ව ්තශ්ත රීයනය තැයට ම්තය තසපත් 

අපට ඳැතා වුණේ. ඒත් මක්වප අපි ෙැක්වේ ශ ධ ියශධියන ියදු වුණේට 

පසුස මහි සීකීප භේ  ී්තශ්ත යැුවස  මප සීකීප ශසයත් 

ශවශයකුශ  ව  පත පටස්තය ීිරපු ේත්තේියන්ත. මප ියශධිශේ  

ඳ පතළවප ශත්රු ධ ී්තශ්ත යැුවස යඟ ශේ ේ ී්තය ීිරපු 

ේත්තේියන්ත අපි ෙැක්වේ. ඒව ශෙපේ්ද තසශයන්තප ියශර ශසකේ 

ක ශඳයසේ. ශෙපේ්ද තසශයන්ත ශයොශසයි  ියයනලු පක්ෂසිම්ත ශ ධව 

ශසකේ ක ශඳයසේ. මප ිරතේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස ිරශයනෝතයයන 

ව ය අපි 225ශෙයේප තේක ශයන්ත තපේස ීත ුතුවයි  පසුගියන 

වේකශේ  අපි ිැියතාච්ච ආවේ යන පිිබඳඳස. ශපොවෙ  ශ ධව 

වේශීසත් පිටි්ත සීකීප ක යන්තය පුළුස්ත වේ ණයනක් ශයොශසයි. 

ඒවට මවප ශිේුවස ශපයනයි. අෙ අපි විපක්ෂශේ  ඉ්තයසේ ශස්තය 

පුළුස්ත. අෙ ඔඳුවප්තකේ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඉ්තයසේ ශස්තය 

පුළුස්ත. ිැඳැයි  අපතව ව ්තය මපේ 194 දී ිරෙිත කැබීශප්ත 

පසුස සතා්ත ස  තට්ුව පේරු ්රපයනට අපි ඔඳුවප්තකේ ිරශයනෝතයයන 

ව ය ශ ධ ශශ පේකය පක්ෂ ියයනල්කප  ආණ්ඩු ව කේ ක ශඳයසේ  

ආණ්ඩුශජ ශවොටතතවේ ශයනෝ ශසකේ ක ශඳයසේ  ආණ්ඩුශජ 

පේ්ද තසවේ ශයනෝ ශසකේ ක ශඳයසේ. මශිප ය ධ ස ෙ ශවොතැයෙ 

ක ශඳ්තශ්ත? අපි ශ ධ  ශට් ්රපශජෙයන්ත ිැදුස යැක  මශක් පේඩුස 

තපයි අෙ අපි බුක්ක  විඳි්තශ්ත. යයි පප මශිප රීයන්තශ්ත?    
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ශ ධ ියශධියන ියදු වීශප්ත පසුස බුශධි අා යන ිැියතාච්ච ආවේ යන 

පිිබඳඳස අෙ අපි ශඳොශිොප ආඩ ධඳ ශයන්ත වථේ ව යසේ. 

ආ ක්ෂව අා  ිැියතාච්ච ආවේ යන පිිබඳඳස  අපි ශඳොශිොප 

ආඩ ධඳ ශයන්ත වථේ ව යසේ  අපි ශීෞ ස ව යසේ. ිැඳැයි  

අපතව ව ්තය මපේ  ශ ධ  ශට් තේක ව ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස තී්තදු 

ී්තය ක්රියනේත්පව සය සැඩ පිිබශසළක් ක බියන ුතුව ඳස. ඒව 

යේයනවයනේ පත ශසයතත ශස්තය ඳැිැ. අපේතයස යනේ පත ශසයතත 

ශස්තය පුළුස්තවපක් යැිැ. මශිප ය ධ ඒ ්රපශජෙයන 194  

ඉඳ්ත පැසැක ච්ච ආණ්ඩු  ආණ්ඩු ව පු අපි  ිෙකේ ක බුණේ ය ධ අෙ 

තයේධිපක ස යනේට රීයන්තය ශස්තශ්ත යැිැ  "ශ ධව පට රීජශජ 

යැිැ" රීයනකේ. අීපැක ුවපේට රීයන්තය ශස්තශ්ත යැිැ  "ශ ධශක් 

පප ශවොටතතවේ ශයනක් ශයොශසයි. පාගුවේ ශයනක් ශයොශසයි" 

රීයනය මව. ඒ සේශ ප අපට යන්ල්ක දික් ව ්තය ශස්තශ්ත 

යැිැ  වේටසත්. ආණ්ඩුසක් ව යශවොට ඒ පක්ෂශේ  ්රක පත්ක  

අනුස  ට ව ය විධියන ශසයතත ශස්තය පුළුස්ත. ිැඳැයි  තේක ව 

ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස මව සැඩ පිිබශසළක් ක බියන ුතුවයි. ශ ධ සේශ  

ත්රතතත ක්රියනේසක් පිිබඳඳස ශතො ුව ක් කැබුණු විට බුශධි අා  

ිැියශ ්තය ඕයෙ ආවේ යන පිිබඳඳස ්රපශජෙයනක් ශ ධ  ශට් ක බියන 

ුතුවයි. "ඒව ආ ක්ෂව අපේතයස යනේට රීජසේෙ  මුවපේ ේපශෙතක් 

දු්තයේෙ යැශෙ?" මශිප යැත්ය ධ  "අීපැක ස යනේට රීජසේෙ  

පේ්දිමශ ධ්තුවස ේතයසේෙ  වැබියට් පණ්ඩකයන ේතයසේෙ?" රීයනේ 

ශතොයනය මව ශයොශසයි ශස්තය ඕයෙ ශශ. මශිප ය ධ ආ ක්ෂව 

අපේතයස යනේ විධියනට වටුතුව ව ය අක ීරු තයේධිපක ුවපේශී්ත 

පප ඉල්ලීපක් ව යසේ. අෙ ආ ක්ෂව ශල්ව ධස යනේ ශීෙ  යනසේ 

ක ශඳයසේ.  

අෙ ශපොිමතතපක ස යනේ ශීෙ  යනසේ ක ශඳයසේ. ඒ අයන පිළ 

ිරකරේතා්තට ිමුත ධ ටිව යනසකේ ිරව ධ ඉඳකේ ිතායන්තශ්ත යැිැ. ඒ 

ිමුත ධ ශසනුශස්ත ීත්ත ක්රියනේපේ්දී ශපොයසේෙ  ඒ ක්රියනේපේ්දී 

ක්රියනේත්පව වුණේෙ   බුශධි අා  ශතො ුවරු තපේත තේක 

ශසේඅඩවිසකට ගිශේ  ශවො ශිොපෙ  වවුරු ි ිේෙ ගිශේ  රීයනකේ අපි 

ශතොයනේ ඳක්තය ඕයෙ.  ශට් තේක ව ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස ශවොශි්ත 

ශිෝ අපට මය ඔත්ුවසක්  අපට කැශඳය ෙැනු ධ දීපක් වියේඩි 

පිරී්ත තපේත තේක ශසේඅඩවිසකට  ශයනොමු ශස්තශ්ත 

ශවොශිොපෙ?  මශිප ය ධ අපි  බුශධි අා යන පිිබඳඳ සැඩ පිිබශසළක් 

ිේතය ඕයෙවප ක ශඳයසේ.  

ඒත් මක්වප තස වේ ණයනක් ක ශඳයසේ. ෙැ්ත බුශධි අා යන ීැය 

වථේ ව යශවොට  අපි ආණ්ඩු ව පු වේකශේ  බුශධි අා යන 

අිසකේත් මක්ව ත ධඳ්තරයි  අිසකේට පඩි දු්තශ්ත ශවොශිොපෙ 

රීයනකේ ආණ්ඩු පේ්ද තසයන පැත්ශත්ත රීයනැවුණේ. පප ආණ්ඩු 

පක්ෂශයන්ත ඉතේ ඕයෙවමි්ත ඉල්ලීපක් ව යසේ. ශ ධ බුශධි අා යන 

අවර්දයනසත් ව ්තය සූෙේය ධ ශස්තය මපේ. අෙ ඔඳුවප්තකේ 

ආණ්ඩුශජ ඉ්තයසේ ශස්තය පුළුස්ත. ිැඳැයි  බුශධි අා  සැඩ 

ව ය ්රපයන පේ්දිමශ ධ්තුවස ෙැය ී්තය ඕයෙවපක් යැිැ. බුශධි 

අා යන සැඩ ව ය ්රපයන ශ ධ  ශට් ිැප ියවිල් පු සැියයනේප ෙැය 

ී්තය ඕයෙවපක් යැිැ.  යන ධ රීිය වේ ණයනක් ශසනුශස්ත තපි  

ශජකේසට ආරයන ශයොවළ ුතුව පුශීකයනේත් ආරයන ව ්තය බුශධි 

අා යනට ියශර ශසයසේ. ආරයන ශයොවළ ුතුව පුශීකයනේශීනුත් 

ශතො ුවරු ී්තය ියශර ශසයසේ.  මව සතේසක් ඔඳුවප්තකේ ආණ්ඩු 

ව යශවොට පිේ පේසේදීපක් ව කේ පඩ ීේීත්තේ. ඒ සේශ  යැසත 

සතේසක් බුශධි අා ශේ   ශතො ුවරු ටිව මුක ඉඳ්ත අීටයි  අී ඉඳ්ත 

මුකටයි තපේතීත ව කේ  බුශධි අා සකට ඒ ිේිරයන ව ්තය මපේ 

රීයනකේ අපි ඉල්ලීපක් ව යසේ. මශිප වුශණොත් අපි ශකොකු 

වියේ යනවට තපයි ීප්ත ව ්තශ්ත.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අපි පසුගියන ෙසතත ටිශක්ප 

වේදියල්ුවපේට තතුවක ස්තත වුණේ. ශ ධ  ශට් ශ ධ විධිශේ  සයතයයනක් 

යක  වුණත්   ුවසක්කුසක් අතට ී්තශ්ත යැක ස  වඩු සක්  පිහියනක් 

අතට ී්තශ්ත යැක ස  ශපොල්කක් අතට ී්තශ්ත යැක ස තේපවේමීස 

ශ ධ ්ර තයයන විතඳේ ීිරමු රීයනකේ ආීමිව යේයනවුවපකු විධියනට 

මුවපේ  වශතෝිමව ඳැක පුව්තට යේයනවත්සයන දු්තයේ. ඒ පිිබඳඳස 

අපි වේදියල්ුවපේට ති වශතෝිමව ඳැක පුව්තට තතුවක ස්තත 

ශසයසේ.  

ඒ සේශ ප  ශ ධව ශඳෞශර  ටක් රීයනය මවත් අපතව ව ්තය 

මපේ. ශ ධව ශඳෞශරයනේ මුල් වුණු තපේතයනක් ජීසත් ශසය  ටක්. ඒ 

ිරතේ  අපි ශඳෞශර තයතේසටත් තතුවක ස්තත වියන ුතුවයි. පප හිතය 

විධියනට අපි ිැශපෝටප ඒ තතුවක යන ව ්තය අපතව වුණේ. ිැඳැයි  

අපි පතක් ව ී්තය ඕයෙ වේ ණයනක් ක ශඳයසේ. ඳැතාශසකේසත්  

ශඳෞශර තයතේස යැන්ට්ටේ ය ධ  ශඳෞශර තයතේස කුපිත වුණේ ය ධ 

මීට සඩේ පිේ වියේ යනක් ශසයසේ.  ඒ ිරතේ  ශ ධ ශජකේශජ 

තේක සේෙයනක් අවුතතත්තශ්ත යැක ස  ශ ධ ්ර තයයන ේග්ර ව ්තශ්ත 

යැක ස කඳේ දු්ත ඒ යේයනවත්සයන පිිබඳඳස  පිේයේයනව තතසේමී්ත 

සි්තශතේකේ යුවළු ශඳෞශර තයතේසට තතුවක යන පළ රීම පට පප 

ශපයන අසතතථේසක් ව  ී්තයසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර   අෙ ෙරුස්ත කී ශෙශයක් 

පේතල් ආසේෙ  තාචේ ව ව්දපේ්තතයන සැටිකේ  මයන යඟේ ියුවස්තශ්ත 

ශවොශිොපෙ  ශපොයසේෙ ව ්තය ඕයෙ රීයනය වේ ණේ පිිබඳඳස අපි 

ිැශපෝප වථේ ව යසේ. පප හිතය විධියනට ආණ්ඩු පේ්ද තසයන 

පැත්ශත්ත ඔඳුවප්තකේත් ඒ තඳිේ ශයනෝතයේ ඉදිතාපත් ව ්තය 

ඕයෙ.  සැුවණු සයේපේ  යඟේ ියුවවීපට  ියියන කඳේ දීපට ඕයෙවප 

ක ශඳයසේ. ශ ධ විධියනට තපයි තාචේ ව ව්දපේ්තතයන යඟේ 

ියුවස්තය ඕයෙ  ශ ධ විධියනට තපයි බිදුණු වි තසේතයන  ක්ක පත් 

ව ්තය පුළුස්ත රීයනකේ අපිත් විපක්ෂයන විධියනට විශජචයයනට මිේ 

ගියන  ශයනෝතයේ ඔඳුවප්තකේට ශේතය ඕයෙවප ක ශඳයසේ.  ශවටි 

වේලීය විතඳුපක් විධියනට අපිත් ඒ ශසනුශස්ත  හිටී්තය ධ  අපිත් 

තිශයනෝීයන කඳේ ශේතය ධ. ඒව තපයි ශස්තය ඕයෙවප 

ක ශඳ්තශ්ත. යමුත් දී්දඝ වේලීය විතඳුප ශපොවක්ෙ? මුතතිම ධ 

තපේතයන  පවුකවිුවප්තකේ  ශශ පේකය යේයනවයන්ත අෙ ශපයන 

ශඳෞශර  ටක් රීයනකේ පිිබී්තයසේ  ශඳෞශරයනේ මූිමව වුණු 

තපේතයනක්  ක ශඳය ඳස පිිබී්තයසේ. ඒ සේශ ප තප්තශ  

පේ්ද තසයන පැත්ශත්ත ියදු වුණු අඩු පේඩු ීැය වථේ ව යසේ. 

ිැඳැයි  වවුෙ ශ ධ ශශසල් ශපෝෂණයන වශළේ? ඒව වශළේ ශ ධ   ශට් 

ශශ පේකය පක්ෂ  ශ ධ  ශට් ශශ පේකය යේයනවශයනෝ. 

පැක ස ණසකදී අස ය ඔළුශීඩි ීණය මවුව ව  ී්තය අපි 

තපයි ඉක ිේතශේ  ියට ශ ධ සැරුශෙ ව කේ ක ශඳ්තශ්ත. ෂතායනේ 

ීනක යන ීැතට් ව පු  තැය ියට තසත් අයස ය ශඳොශිෝ ශශසල් 

කඳේ දීශ ධ ියට අපි තපයි ශ ධ සැරැදි ව කේ ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ 

ශචෝෙයේසිම්ත වේටසත් පඟ ිතා්තය පුළුස්තවපක් යැිැ. මශිප 

ය ධ අෙ ඒ  සැරැදි ිරසැ දි ව ්තය වේකයන ේෙේ ශසකේ ක ශඳයසේ.  

අතීතශේ   හිටපු යේයනවයන්ත ව පු සැරැදි ිරතේ තපයි  අපි අෙ 

ශ ධ දුක් විඳි්තශ්ත. අෙ ජීවිත ියයන ීණයක් යැක  වුශණ් අ්තය ඒ 

සැරැදි මක්ව. ආීමිව පරයතතථේය සැඩියි  ආීමිව පරයතතථේයසක 

ේී්තස්තශ්ත ශපොයසේෙ රීයනකේ ේතශ්ත යැිැ රීයනකේ අෙ වථේ 

ව යසේ.    ඒසේට අසත  දු්තශ්ත වවුෙ  ඒ සේශේ  ිවුල්වරුස්ත 

වවුෙ  ශවොටතතවේ ශයනෝ වවුෙ? ෙැ්ත ඉ්තය ආණ්ඩුස පපණක් 

 ශයොශසයි  194  ියට  ඳකයනට පත් වූ ිැප  ආණ්ඩුසක්ප ආණ්ඩු 

ිෙේ ී්තය  ශ ධ ියයනල්ක පේවිච්චි ව කේ ක ශඳයසේ.  මප ිරතේ 

ෙැ්තසත් ශ ධසේ යසත්ස්තය ඕයෙවප ක ශඳයසේ.   

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පප ශ ධ ීරු තභේසට 

ශයනෝතයේසක් ව ්තය වැපැක යි. අපි  ියාික  ශෙපළ  මුතතිම ධ ති 

අශයකුත් ියයනලු තේතී්ත ශ්රී කේාකීයන තේක ශේ  ශීොඩට ෙේයසේ 

සේශ ප  මව  ටක් ුවළ මව ීනක යනක් තතථේපිත ව ්තය ඕයෙ. මව 

 ටව මව ීනක යනයි ක ශඳ්තය පුළුස්තවප ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ීනක යන 

ශසයතත ශස්තය ඳැිැ  තේක යනත් මක්ව. ඒ ීනක යන ශසයතත ශස්තය 

ඳැිැ  ආීපත් මක්ව. ඒ ීනක යන ශසයතත ශස්තය ඳැිැ ස්දීයනක් 

මක්ව  කුකයනක් මක්ව. ශ ධ  ශසච්ච ශශ පේඩපක් විධියනට හිතට 

අ ශීය අයේීතශේ දීසත් "මව  ටක්-මව ීනක යනක්" රීයනය 

තාවල්පයන  ශ ධ  ශට් යක  ව කේ අශප් ෙරුස්තශ  අයේීතයන 

සුඳසේදී ව ්තය පුළුස්ත ය ධ ඒව තපයි අෙ අස ය ශසකේ 
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ක ශඳ්තශ්ත. අෙ ශ ධ  ශට් තපතතත පිතයතේස ඉල්ක්තශ්ත ඒවයි. 

අෙ ශ ධ  ශට් තරුණ ප පු  ඉල්ක්තශ්ත ඒවයි. ශ ධ  ශට් 

අයේීතශේ  තේ්දථවත්සයනක් ෙරීය  ියයනලුශෙයේප ඳකේශපොශ ොත්ුව 

ශස්තශ්ත "මව  ටක්-මව ීනක යනක්" රීයනය තාවල්පයනයි.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පප මව ේෙේි ණයනක් විත ක් 

රීයන්තය ධ. අෙ ශ ධ  ශට් අශයකුත් තේතී්තසකට අවුරුදු  

1 ශසයව්ත ඉ්තය ඕයෙ වතේෙ ඳඳි්තය. අවුරුදු 1 ට පේතයනවට 

ශිෝ විම්ත ඳැ්තශෙොත් හිශ්ද විකාගුශජ ෙේයසේ. පප ඉතතකේ ධ 

ර්දපයනට විශජචයයනක් ව ්තශ්ත යැිැ. ිැඳැයි  ෙැ්ත අපට ශ ධ 

ීැය හිත්තය ශසකේ ක ශඳයසේ.  මුතතිම ධ ීනක යන අනුස සැඩිවියන පත් 

ශසච්ච ළපයනේට අවුරුදු 15දී වතේෙ ඳඳි්තය පුළුස්තවප ක ශඳයසේ. 

අප අත  ආීමිව ශසයතතව ධ ක ශඳ්තය පුළුස්ත. ඒ ඒ ආීප ුවළ 

ශයොශයනකුත් ශශසල් ශසයතත ව  ී්තය පුළුස්ත. ිැඳැයි   ශට් 

ීනක යන මවක් වියන ුතුවයි. ඒ ිරතේ අශප් ියයනලු පක්ෂ ශපයන අත් 

ෙැකීපක් ව ශීය මව " ටක්-මව ීනක යනක්" රීයනය තාවල්පයන ශ ධ 

 ශට් තතථේපිත ව ්තය ඕයෙයන රීයනය ශයනෝතයේස පේ ව යසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  තපිරු ශ ධ ියදු ශසය ශශසල් 

ත්රතතතසේෙයන විධියනට අ්දථ ෙක්සයසේ. පප ය ධ ශ ධව ෙරී්තශ්ත 

ත්රතතතසේෙයනක් විධියනට ශයොශසයි. ත්රතතතසේදී්තට අ මුණක් ක බුණේ  

ඉකක්වයනක් ක බුණේ. මල්ටීටීඊ ත්රතතතසේදී්ත ීත්ශතොත්  ඔවු්තට 

 ශට්ත වෙල්කක් ී්තය ඕයෙවප ක බුණේ. මශිපත් යැත්ය ධ ශ ධ 

 ටප අල්කේ ී්තය ඕයෙවප ක බුණේ. ිැඳැයි  ශ ධ අ්තතසේදී්තට 

ඕයෙ ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත ශපොවක්ෙ? ශ ධ අ්තතසේදී්තට ඕයෙ ශසකේ 

ක ශඳ්තශ්ත  ශසය මිිරශික් ප ේශීය ඒ පළවඳ ේඩි්ත 

තතස්දීයනට යන්තයයි. මශිප ය ධ මතැය ක ශඳ්තශ්ත 

 ධශල්ච්ඡත්සයන  මතැය ක ශඳ්තශ්ත වෲ ත්සයන. ශ ධව ත්රතතතසේෙයනට 

මිේ ගියන  ධශල්ච්ඡත්සයනක්. මශිපය ධ  ශ ධ  ධශල්ච්ඡත්සයන 

ප ශේතය ඕයෙවප ක ශඳයසේ. ඒව  මුතතිම ධ අ්තතසේෙයන වුණත්  

ඒව   ශෙපළ අ්තතසේෙයන වුණත්  ඒව ශඳෞශර අ්තතසේෙයන  වුණත් 

අපි ඒ ියයනල්කප  ප ශේතය ඕයෙවප ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ අපි ියයනලු 

ශශ පේකය පක්ෂ යේයනවයන්තශී්ත ඉල්ලීපක් ව යසේ  රරෙැ්ත 

යක රර රීයනකේ. අශප් තයනග්රිණ ශසනුශස්ත  අශප් පල්ක ශකොකු ව  

ීැීනප ශසනුශස්ත  අපි ශ ධ  ශට් තේතී්ත ශඳදුසේ යක    ස්දී 

ශඳදුසේ යක . ඒ ශතල්කප අපි ෙැ්ත යසත්ස්තය ඕයෙවප 

ක ශඳයසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඒ සේශ ප පප තසත් 

ශයනෝතයේසක් ව යසේ. අෙ ශ ධ  ශට් ශශ පේකය පක්ෂ  වි ේක 

ීණයක් ක ශඳයසේ. ශ ධ තපි  ශශ පේකය පක්ෂ ආීපවට මුල් 

ශසකේ  තේක යනවට මුල් ශසකේ වටුතුව ව යසේ. අපට  අශප් 

පැක ස ණ ්රපයන ුවළ ශ ධ අුතතා්ත තේක යනට මුල් ශසච්ච  ස්දීයනට 

මුල් ශසච්ච  ආීපවට මුල් ශසච්ච ශශ පේකය පක්ෂ  තිය ධ 

ව ්තය පුළුස්ත ය ධ ශිොඳයි. ශශ පේකය පක්ෂ ක ශඳ්තය ඕයෙ 

්රක පත්ක ත් මක්වයි. ෙැ්ත ඳැතා ශසකේ ශිෝ තේතී්තසකට  ස්දීසකට 

අනුස පක්ෂ ිමයනේ පදිාචි ව ්තය දීප ිරතේ ශිට අිරශෙේ සය විට 

ියාික  කුකසිම්ත පක්ෂ බිහි වුශණොත්  ශෙපළ කුකසිම්ත පක්ෂ බිහි 

වුශණොත්   ඔයන රීයනය මව මව තාවිරේය පට්ටමි්ත මුතතිම ධ පක්ෂ 

බිහි වුශණොත් අපි ශවොශිොපෙ ශ ධ  ශට් තාහිඳියනේසක් ීැය වථේ 

ව ්තශ්ත? අපි ශවොශිොපෙ අශප් ෙරුස්තශ  අයේීතයන සුඳසේදී 

ශජවි රීයනකේ වල්පයේ ව ්තශ්ත? අපි ශශ පේකයශේ  ඉදිතායන ීැය 

හිතයසේ ය ධ ශපොවක්ෙ ව ්තය ඕයෙ? අපි පේ  ිැදුසේට සැඩක් 

යැිැ  ශඳෝක්කු ිැදුසේට සැඩක් යැිැ  පේක ධ ිැදුසේට සැඩක් 

යැිැ  කයිට් ටිව දු්තයේට  සැඩක් යැිැ  සුව   ටිව දු්තයේට 

සැඩක් යැිැ   අශප් ඔළුස පේවිච්චි ව කේ ශකෝවයනත් මක්ව 

ඉතතත ිට යන්තය ඕයෙවප ක ශඳයසේ. මශිපය ධ  ශශ පේකය 

පක්ෂ තේක සකට  ස්දීසකට  ආී ධසකට ශඳදීප අපි  යසත්ස්තය 

ඕයෙවප ක ශඳයසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අෙ කාවේශජ අරයේපය ්රපයන 

ත ධඳ්තරශයන්ත වි ේක වථේඳික් ක ශඳයසේ  ඉදිතාශේ දී යක  ව ය  

පේතල් ියයනල්කප ශපොදුශජ ිැශපෝටප ඉශීය ී්තය පුළුස්ත 

පේතල් ශස්තය ඕයෙයන රීයනකේ. ඒව තපයි ්රේශයනෝගිවස ියදු වියන 

ුතුව ශශ.  අපි ෙරුශසක් අවුරුදු 1 ක් මව ස්දීයනක් මක්ව ක යනකේ  

මව විධියනට පුරුදු ව කේ   ඊළඟ අවුරුශශශ රීයනයසේ  ේඹ අිසල් 

තේක යනත් මක්ව යනේළු ශසයන්ත රීයනකේ. ශ ධව ්රේශයනෝගිවස ව ්තය 

පුළුස්තවපක් යැිැ. මශිපය ධ අරයේපය ්රපයන ශසයතත ශස්තය 

ඕයෙ සේශ ප  ශ ධ  ශට් ශශ පේකය පක්ෂත් ඉදිතා වේකශේ දී 

ශසයතත ශස්තය ඕයෙයන රීයනය වේ ණේස  පතක් ව ්තය ඕයෙවප 

ක ශඳයසේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳුවපේට තසත් වියේඩියනව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 

ගරු දුක න්ද දිසානායක මහතා 
(ேொண்புேிகு துேிந்த  திெொநொயக்க) 

(The Hon. Duminda  Dissanayake) 
මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ ශසකේශජ අශප් මුතතිම ධ 

ආීමිව යේයනවයන්ත  අශප් මුතතිම ධ ශශ පේකය යේයනවයන්ත ශ ධ  ට 

ශඳෞශර  ටක් රීයනකේ පිිබී්තයසේ සේශ ප  රඅශප් පැත්ශත්ත 

අඩුසක් ක ශඳයසේ ය ධ අපි ිෙේ ී්තය ධර රීයනකේත් රීයනයසේ.  

මශිප ය ධ ශඳෞශරේීප  ශඳෞශරයනේ මූිමව ශසච්ච  ටක් 

රීයනය වේ ණයන පිිබශීය  ශ ධ ශජකේශජ විත ක් අඩුපේඩුස 

පිිබශීය ිතායන්තශ්ත යැිැ. අනු  දිතේයේයනව පැක ුවපේ රීජසේ 

සේශ   ඒ සේශ ප වරුණේ ත්ය ප ණවිතේය ිරශයනෝතය 

යපක ුවපේ රීජසේ සේශ   ෙැ්ත ඒ මුතතිම ධ යේයනවයන්ත  තප්තශ  

සැ දිවේ ශයනෝ ටිව ශ ධ තපේතයනට ශප්තස්තය ඕයෙවප 

ක ශඳයසේ. ශපොවෙ  ශ ධසේ අපි ශප්තස්තය ගිශයනොත්  මයන 

තේක සේෙයනක් ශසයසේ. ිැඳැයි  අපි තේක සේදිශයනෝ ශයොශසයි  අපි 

තේක වසේදිශයනෝ. ිැඳැයි  මුතතිම ධ ආීමිව යේයනවයන්තට පුළුස්තවප 

ක ශඳයසේ  තප්තශ  ආීප ුවළත් ශ ධ  ටට ීැළශප්තශ්ත යැක  

වෙිම ක ශඳයසේ ය ධ  ශ ධ  ටට ඔබි්තශ්ත යැක  වෙිම ක ශඳයසේ 

ය ධ ඒ ටිව මක්ශවෝ ිර ත ේෙ ව ී්තය  මශිප යැත්ය ධ ිකුළේ 

ී්තය. මශිප යැත්ය ධ ශපොවක්ෙ  ශස්තශ්ත? ඒ තපි  ශශසල් 

ිකුළේ ී්තය ඳැතා ය ධ  තපි  ශශසල් පිිබී්තය ඳැතා ය ධ   ඒ 

ශශසල් පිිබී්තය  ටවට ඒ ශීොල්ක්ත යන්තය ඕයෙ රීයනේ පප  

ශයනෝතයේ ව යසේ. මශිප යැක ස "ශපයන ශඳෞශර  ටක්   ශඳෞශර 

තාතතවික යන පිිබී්තය  ශඳෞශරයනේ මූිමව ශසච්ච තපේතයනක්" රීයනය 

මව වටි්ත විත ක් රීයනකේ ිතායන්තශ්ත යැිැ.  

ෂතායනේ ීනක යන ශස්තයට පුඵස්ත   ශ ධ  ටට ීැළශප්තශ්ත යැක  

ශසයත්  ීනක යනක් ශස්තයට පුළුස්ත  යන ධ ශවශයක් මයන 

පිිබපදියසේ ය ධ අපි ඒ අයනට ඳේරේ ව ්තශ්ත යැිැ. ිැඳැයි  ශ ධ 

 ට ශ්රී කේාරීව ය ධ  ශඳෞශර ආීප මුල් ශසච්ච  ශඳෞශර 

තාතතවික යනක් ක ශඳය  ටක් ය ධ   ඒ මිත්රත්සයන පිිබී්තය ඳැතා  ඒ 

සුිෙත්සයන පිිබී්තය ඳැතා වට්ටියන තප්තට ීැළශපය  ටවට 

ගියනේට අශප් රීියප විරුශරත්සයනක් යැිැ.  ීරු ිකී ධ යපක ුවපිර  

පප ශ ධව රීයන්තශ්ත ආීපට විරුශරස ශයොශසයි. ිැඳැයි  අපි ශ ධ 

ආීශ ධ ක ශඳය සැ දි ශශසල් ීැය  අඩුපේඩු ීැය වථේ ඳි 

ව ්තය ඕයෙ.  

පප ශ ධ තභේශජ කු ේයයන ීැය සචයයනක්සත් වථේ ව ්තය 

ඳකේශපොශ ොත්ුව ශස්තශ්ත යැිැ. ඒව ුතුව ස්තශ්ත යැිැ. 

ිැඳැයි  කු ේයයන ුවළත්  ශ ධ  ටට ශයොීැළශපය යන ධ යන ධ ශශසල් 

ක ශඳයසේ ය ධ  ඔඳුවප්තකේශ  පට්ටමි්ත වථේ ව කේ ආීමිව 

යේයනවයන්ත ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත මූිමවත්සයන ී්තය. ශපතැයට 

ශශ පේකයයන ත ධඳ්තර ව  ී්තය මපේ. ශශ පේකයයන ත ධඳ්තර 

වුණු ිැප තැයවදීප අපි ස ශෙේ ශීය ක ශඳයසේ. ශශ පේකයයන 
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ිරතේ තපයි අෙ අපි පේ්දිමශ ධ්තුවස විධියනට ඳැණු ධ අි්තශ්ත. අෙ 

ශ ධ වථේ අිශීය ියටිය  ශට් තයතේස රීයන්තශ්ත ශපොවක්ෙ? ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියටිය 225 ශෙයේප මවට ෙපේ ශඳෝ ධඳයනක් ීතේ 

ප ්තය ඕයෙයන රීයනය තැයට යවිල්කේ ක ශඳයසේ. ඒ ශපොවෙ? අෙ 

 ශට්  තයතේස ුවළ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස ීැය ක ශඳය වි තසේතයන 

ගිිමහී ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ආීමිව තාහිඳියනේස යක  ව ්තය ියයනලු 

මුතතිම ධ යේයනවශයනෝ අත්සැල් ඳැඳ ී්තය. ඒ සේශ ප ශශ පේකයයන 

පැත්තරී්ත තඳේ ඉදිතා පැක ස ණ තයනග්රිණයන ව ්තශ්ත වවුෙ  

තයේධිපක  ශස්තශ්ත වවුෙ  ආණ්ඩුස ී්තශ්ත වවුෙ රීයනය මව 

පැත්තරී්ත තඳේ අශප් ෙරුස්තශ  අයේීතයන ශසනුශස්ත ිරසැ දි 

තී්තදු ීිරමි්ත  මව  ටක් ුවළ මව ීනක යනක් ුවළ අපි ිැශපෝප 

මවට ජීසත් ශසය ඒ ුතීයන යක  ව ්තය ියයනලු ශෙයේප 

යේයනවත්සයන ී්තය. පප අෙිය ආීප අනුස තයන ශ්රී පිේ ශඳෝධී්ත 

සි්තශතේශ  පිහිශට්ත  ආික්දසේෙශයන්ත ඒ ියයනලු ශෙයේටප ඒ තඳිේ 

බුශධියන පෙශශසේ! යේයනවත්සයන ී්තය  ක්ක යන කැශේසේ! රීයනේ 

්රේ්දථයේ ව මි්ත පේ ිරිඬ ශසයසේ. තතුවක යි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තතුවක යි  ීරු ප්තත්රීුවපිර.  

මීළඟට ීරු  වුෆත ිකී ධ යපක ුවපේ. 

 
[பி.ப. 3.49] 
 

 ගරු රවුෆන හකීම් මහතා (නගර සැලසුම්  ජල සම්පාදන සහ 
ේසසන අ යාපන අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு றவுப் ஹகீம் - நகரத் திட்டேிடல், நீர் வழங்கல் 

ேற்றும் உயர் கல்வி அமேச்ெர்) 

(The Hon. Rauff Hakeem - Minister of City Planning, Water 
Supply and Higher Education) 
பிஸ்ேில்லொஹிர் ரஹ்ேொனிர் ரஹீம்.  

தகௌரவ தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கமள, கடந்த 

உயிர்த்த ஞொயிறு தினத்தன்று நடந்த படுமேொெேொன படு 

தகொமலச் ெம்பவங்களின் பின்னொோ் நொட்டிலுள்ள அமனவரும் 

துயரத்தில் ேொத்திரேல்ல, அதிர்ச்ெியிலும் ஆத்திரத்திலும் 

ேற்றும் தங்களுமடய பொதுகொப்புச் ெம்பந்தேொன அச்ெத்திலும் 

இருக்கின்றொர்கள். இந்தச் சூழலிமல, இன்று பொரொளு 

ேன்றத்தில் நமடதபறுகின்ற இந்த விவொதத்தில் 

பங்குதகொள்ளுகின்ற உறுப்பினர்கள் ேத்தியில் அடிப்பமடயில் 

அவெியேொன ஓர் அம்ெம் இருக்க மவண்டும். அதொவது, இந்தப் 

படுபொதகச் தெயலுக்குக் கொரைேொன, ேிமலச்ெத்தனேொன 

இந்தத் தொக்குதல்களுக்குப் தபொறுப்புக்கூறமவண்டிய ெிறு 

கும்பமல இந்த நொட்டில் பரவவிடொேல் தடுக்கின்ற 

தெயற்பொட்மட நொட்டிலுள்ள அமனவரும் ஒற்றுமேப்பட்டு 

முன்தனடுப்பமதத் தவிர எங்களுக்கு மவறு ேொர்க்கம் எதுவும் 

இல்மலதயன்பமத நொங்கள் எல்மலொரும் முதலிமல விளங்கிக் 

தகொள்ள மவண்டும். இன்று நமடதபறுகின்ற விவொதத்தின் 

அடிப்பமடயிமல பொர்க்கின்றமபொது, ேீண்டும் ஆளுக்கு ஆள் 

விரல் நீட்டிக்தகொள்கின்ற, ஆளுக்கு ஆள் குற்றம் சுேத்துகின்ற 

ஒரு நிமலக்கு நொங்கள் மபொய்விடுமவொமேொ என்ற அச்ெம் 

எழுகின்றது. இந்தச் சூழலிமல இது ெம்பந்தேொக ேிகத் 

ததளிவொன கருத்துக்கமள நொங்கள் தெொல்லிமவக்க 

மவண்டியிருக்கின்றது.  

இன்று பொதிக்கப்பட்டிருப்பது கத்மதொலிக்க ெமூகம் 

ேொத்திரேல்ல. உயிொிழப்புக்கமளச் ெந்தித்திருக்கின்ற அந்தச் 

ெமூகம், அமதமபொல ேொற்றுச் ெமூகங்களிலிருந்தும் ெர்வமதெ 

ெமூகத்திலிருந்தும் இந்த நொட்டுக்கு வந்த உல்லொெப் பயைிகள் 

என்று நூற்றுக்கைக்கொமனொர் உயிொிழப்புக்கமளச் ெந்தித்திருக் 

கின்றொர்கள். இவ்வொறொன படுபொதகச் தெயல்களில் 

ஈடுபட்டவர்களின் மநொக்கம் என்ன? தங்களுமடய ெேயத் 

மதமய இழிவுநிமலக்குத் தள்ளிவிடுகின்ற ேொர்க்கத்திமல 

இல்லொத ெித்தொந்தங்கமள முன்தனடுத்துக்தகொண்டு, 

தற்தகொமலக் குண்டுத் தொக்குதல்களிமல தங்களுமடய 

குடும்பத்மதொடு அழிந்துமபொனவர்கள், ெேய அனுஷ்டொனங் 

களின் படி அவர்களின் உடல்கமள அடக்கம் தெய்யப்பட 

முடியொத ஒரு நிமலமேக்குத் தள்ளப்பட்டிருக் கிறொர்கள்.  

அவர்கள் என்ன மநொக்கத்திற்கொக இந்தப் படுபொதகச் தெயலில் 

ஈடுபட்டொர்கள் என்று நொங்கள் ேிகக் கூர்மேயொக அவதொனிக்க 

மவண்டியிருக்கின்றது. இதன் பின்புலத்திமல ஒரு 

தவளிச்ெக்தியின் தெயற்பொடுதொன் பிரதொனேொக இருக்கின்றது 

என்பமத நொங்கள் எல்மலொரும் அமடயொளம் கொை மவண்டும். 

இவ்வொறு தெய்தவர்களுக்கு இன்று முஸ்லிம் ெமூகத்திலிருந்து 

ஒருவமரனும் ஆதரவொகப் மபசுகின்ற ஒரு நிமலமேமயக் 

கொைமுடியொத சூழமல நொங்கள் எல்மலொரும்  பொர்க்கின்மறொம்.  

இந்தப் பின்னைியிமல இப்படியொன கும்பமல ேிக இலகுவொக 

இந்த நொட்டிலிருந்து அழித்ததொழித்துவிட முடியும்.  

தேிழீழ விடுதமலப் புலிகள் இந்த நொட்டிமல ஓர் அரெியல் 

ெித்தொந்தத்தின் அடிப்பமடயில் தங்களுக்தகன்று ஒரு 

தனிநொட்மட உருவொக்க மவண்டும் என்பதற்கொக ஒரு 

மபொரொட்டத்மத முன்தனடுத்தொர்கள். அதன் பிற்பொடு அந்த 

இயக்கமே அழிவு நிமலக்குத் தள்ளப்பட்டது. ஆனொல், இந்தக் 

கும்பல் உள்நொட்டில் அல்ல, ெர்வமதெ ொீதியொக ஓர் இஸ்லொேிய 

அரமெ நிறுவப்மபொகின்மறொம் என்கின்ற ஒரு கற்பமனயிமல 

தங்களுமடய நொட்டிமல குடும்பத்மதொடு தற்தகொமல தெய்து 

ேொண்டிருக்கிறொர்கள் என்பது ேிகவும் வியப்புக்குொிய 

விஷயேொகும். இது எவ்வளவு ேடமேத்தனேொன ஒரு 

தெயற்பொடு என்பமதயிட்டு நொங்கள் எல்மலொரும் ேிகத் 

ததளிவொக இந்த விஷயத்தின் பொரதூரங்கமள அமடயொளம் 

கொைமவண்டும். தற்தகொமல ெம்பந்தேொன விஷயங்களிமல 

இஸ்லொேிய ெேயத்திமல தெொல்லப்படுகின்ற விவகொரங்கள் 

குறித்துச் ெேயத் தமலவர்கள் ேிகத் ததளிவொகத் தங்களுமடய 

கருத்துக்கமள முன்மவத்திருக்கிறொர்கள். தற்தகொமல 

தெய்கின்ற எவரும் சுவனத்துக்குப் மபொகமுடியும் என்று 

எண்ணுவமத பிமழயொனது என்பமத ெேயத் தமலவர்கள் ேிகத் 

ததளிவொகச் தெொல்லியிருக்கின்றொர்கள். இந்தத் தொக்குதலில் 

ெம்பந்தப்பட்டவர்கள் இந்த இழிவொன தெயற்பொட்டின்மூலம் 

தங்களுமடய ெமூகத்மதயும் நொட்மடயும் கொட்டிக்தகொடுத்திருக் 

கிறொர்கள்; ெகவொழ்மவ விரும்புகின்றவர்களது இழி 

தெொல்லுக்கு ஆளொகியிருக்கின்றொர்கள்; இந்தச் தெயற்பொட்டின் 

மூலம் எந்த இலக்மகயும் அமடயொேல் தங்கமளத் தொங்கமள 

ேொய்த்துக்தகொண்டிருக்கிறொர்கள். இதன் பின்னைியிமல 

தெயற்பட்டவர்கள் ேிக இலகுவொக இந்தக் கும்பமலத் 

தங்களுமடய மதமவக்கொகப் பயன்படுத்தியிருக்கிறொர்கள் 

என்பமதத் தவிர மவறு எமதயுமே இந்த விடயத்தில் எங்களொல் 

பொர்க்க முடியவில்மல. அந்தக் கும்பமல அமடயொளம் 

கொணுவதுதொன் முக்கியேொனது. எந்தச் ெக்தி இவர்கமள 

இவ்வொறு தெய்ய மவத்திருக்கிறது என்பமத நொங்கள் 

அமடயொளம் கொைத் தவறக்கூடொது. தனிமய உள்நொட்டிமல 

ேொத்திரம் வமலமபொட்டுத் மதடி இறுதியிமல ஒரு 

தெொற்பேொனவர்கமளக் மகதுதெய்து அவர்களுக்கு 

புனர்வொழ்வளிக்கலொம்! தண்டிக்கப்பட மவண்டியவர்கமளத் 

தண்டிக்கலொம்! அதமனொடு இந்தக் கும்பலுமடய அமனத்து 

நடவடிக்மகயும் முடிவுக்கு வந்துவிடும் என்ற அளவிமலதொன் 

ெிந்திக்க மவண்டியிருக்கின்றது. முஸ்லிம் ெமூகத்தின் ேத்தியில் 

இந்தக் கும்பலுக்கு எந்த ஆதரவும் கிமடயொது. இவ்வொறொன 

ஒரு கும்பமல யொரும் ஆதொிக்கேொட்டொர்கள் என்பமத ேிகத் 

திட்டவட்டேொக எங்களொல் அறுதியிட்டு உறுதியொகக் 

கூறமுடியும். அந்த நிமலயிமல இருந்துதகொண்டு, இந்தச் 

ெம்பவம் ஏன் நடந்தது, எதற்கொக நடந்தததன்பமதப் 
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பொர்க்கின்றமபொது, இந்த நொட்டினுமய சுபிட்ெத்மத தவளிச் 

ெக்தி ஒன்று விரும்பவில்மல என்பது ததொிகிறது. அதன் 

கொரைேொகத்தொன் இவர்கள் இந்தத் தொக்குதமலச் 

தெய்திருக்கிறொர்கள். இமதத்தொன் கடந்த கொலங்களிலும் 

நொங்கள் பொர்த்திருக்கின்மறொம். இந்த அடிப்பமடயிமல இந்தச் 

ெக்தி அமடயொளங்கொைப்பட மவண்டும். அதுதொன் ேிக 

முக்கியேொனது. எய்தவர்கள் எங்மகொ இருக்க இன்று மவறு 

விடயங்கமளப்பற்றி நொங்கள் மதடிக் தகொண்டிருக்கின்மறொம் 

என்ற விடயத்மத ேிகத் ததளிவொக இந்த இடத்திமல நொன் 

சுட்டிக்கொட்ட மவண்டும்.  

முஸ்லிம் ெமூகத்தின் ேத்தியிமலயிருந்து பயங்கரவொதம் 

தமலதூக்கொேல் தடுப்பதற்கு எடுக்கின்ற முயற்ெிகளுக்கு 

முஸ்லிம் ெமூகத் தமலமேகளும் அரெியற் தமலமேகளும் 

ஒன்றொகத் தங்களுமடய முழு ஆதரமவயும் வழங்கிக் 

தகொண்டிருக்கின்ற சூழலில், அப்பொவிகள் அச்சுறுத்தப் 

படுகின்ற நிமலமேயும் அவர்களுமடய கலொெொர உொிமேகள் 

பறிக்கப்படுகின்ற நிமலமேயும் கொைப்படுகின்றது. 

மவண்டுதேன்மற கொலங்கொலேொக முஸ்லிம் ெமூகத்மதக் 

குற்றவொளிக் கூண்டிமல நிறுத்தி, அதன்மூலம் தங்களுமடய 

ெில தெொந்த எண்ைங்கமள நிமறமவற்றிக்தகொள்ள 

மவண்டுதேன்று திட்டம் மபொட்டுக்தகொண்டிருக்கின்ற ெக்திகள் 

குளிர்கொய நிமனக்கின்ற ெந்தர்ப்பேொக இந்தச் ெந்தர்ப்பம் 

ேொறிவிடும் என்பது குறித்த அச்ெத்மதொடு முஸ்லிம் ெமூகம் 

இருக்கின்றது. எனமவ, இந்த அச்ெத்மதயும் நொங்கள் 

கவனத்திமல தகொள்ள மவண்டும். அதனூடொக இன்னும் 

விபொீதேொன நிமலமேகளுக்கு இந்த நொடு தள்ளப்பட்டு 

விடக்கூடொது என்பதிமல அரெியற் தமலவர்களொகிய நொங்கள் 

கவனேொக இருக்கின்மறொம். உச்ெக்கட்டப் தபொறுமேமயொடு 

நொங்கள் எங்களுமடய ஆதரமவ அரெ பமடயினருக்கும் 

தபொலிஸொருக்கும் தகொடுத்துக்தகொண்டிருக்கின்மறொம். 

அமதமநரம், பொடெொமலகளுக்கு முஸ்லிம் ஆெிொிமயகள் 

அைிந்து தெல்கின்ற உமடகள் ததொடர்பில், முகத்மத 

ேமறப்பமதத் தவிர ஏமனய கலொெொர விவகொரங்களிமல 

மதமவயில்லொத தமலயீடுகள் தவிர்க்கப்பட மவண்டும். நொடு 

பூரொவும் இவ்வொறொன மதமவயில்லொத ெம்பவங்கள் நடந்து 

தகொண்டிருக்கின்றன. அதன்மூலம் அனுதொபமே இல்லொத ஒரு 

கும்பலுக்கு அனுதொபம் மதடிக்தகொடுக்கின்ற நிமலமே 

உருவொகிவிடக்கூடொது என்பது குறித்தும் தமலவர்களொன 

நொங்கள் அஞ்ெிக்தகொண்டிருக்கின்மறொம்.   

இவ்வொறொன ேிமலச்ெத்தனேொன நடவடிக்மககளில் 

ஈடுபட்டுத் தங்கமளமய ேொய்த்துக்தகொண்டு, தங்களுமடய 

ெமூகத்மதயும் ேிக மேொெேொன இக்கட்டொன நிமலமேக்குத் 

தள்ளிவிட்டிருக்கின்ற இவ்வொறொன ெித்தொர்த்தங்களுக்கு இந்த 

நொட்டின் முஸ்லிம் ெமூகம் எந்தக் கொரைங்தகொண்டும் 

ஒருதபொழுதும் ஆதரவு வழங்கேொட்டொர்கள் என்பமத நொங்கள் 

அறுதியிட்டு உறுதிமயொடு தெொல்ல முடியும். இந்தக் கும்பமல 

ேிக இலகுவொக அழித்துவிடலொம். இந்த நொட்டின் நிரந்தரேொன 

முன்மனற்றத்மதத் தடுக்க மவண்டுதேன்று திட்டேிட்டுச் 

தெய்யப்பட்ட இந்தச் ெதியின் பின்னைியிலிருக்கின்ற 

ெர்வமதெ ெக்திகள் ெொியொக அமடயொளங்கொைப்பட மவண்டும். 

அதமன அமடயொளங்கொை நொங்கள் தவறுமவொேொக 

இருந்தொல், இந்த நொட்டுக்குச் சுபிட்ெம் கிமடப்பது என்பது ேிக 

அபூர்வேொன விடயேொக இருக்கும் என்பமத நொன் 

நிமனவுறுத்தி, ேிகச் தெொற்பேொக இருக்கின்ற இந்த 

மவமளயிமல பல விடயங்கமளச் தெொல்ல நிமனத்திருந் 

தொலும், அவற்மற இனிவருகின்ற கொலகட்டங்களிமல 

நடக்கின்ற விவொதங்களின்மபொது நொங்கள் மபெலொதேன்று 

கூறி, எனக்குத் தந்த இந்தச் ெந்தர்ப்பத்துக்கொக நன்றி கூறி, 

அேர்கின்மறன்.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

මීළඟට  ීරු වාචය විශ.ශතේව  ප්තත්රීුවපේ. ඔඳුවපේට 

වියේඩි 10ව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 

[අ.භේ. 3.5 ] 
 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පට ශ ධ අසතතථේස කඳේදීප 

පිිබඳඳස ඔඳුවපේට තතුවක ස්තත  ශසයසේ. අෙ ෙසශතේ  විශ ේෂශයන්තප 

තභේස වල් තඳය අසතතථේශජ ඉදිතාපත් ව  ක ශඳය ශපප 

ශයනෝතයේසට මවුව ශසමි්ත  පළමුශස්තප ඒ විපතට මුහුණ දු්ත 

ියයනලුප පවුල්සක තේපේජිවයන්තට අශප් ශ ෝවයන ්රවේ  ව  

ියටියසේ.  

ඒ සේශ ප  අශප් වේදියල් හිමිපේණ්තට ශ ධ අසතතථේශජ අපි 

විශ ේෂ තතුවක යනකුත් පුෙ වළ ුතුවස ක ශඳයසේ. ශ ධ සයතයයන ියදු වූ 

ශසකේශජත්  අෙ ෙසත සය විටත් ශ ධ  ශට්  ේතය පේකයශේ  

යේයනවයන්ත ඒ සීකීප ී්තය අශපොශිොතත් ශසකේ ක ශඳයසේ  ඒ 

ශශ පේකය යේයනවත්සයන ශේතය අශපොශිොතත් ශසකේ ක ශඳයසේ. 

මස්ත අසතතථේසව  පසුගියන තක  ශෙවව වේකයන පු ේ ශ ධ  ශට් 

තයතේස ශපශියනස්තය යේයනවත්සයන දු්තශ්ත වේදියල් හිමිපේණ්ත 

විියනුයි. ේ්තසි්තශතේශ  ඒ ක්රියනේ වකේපයන ිරතේ  පසුගියන අශ්රේල් 

පේතශේ  21සය ෙේ ියදු වූ ්රිේ ශයන්ත පසුස තස දු ටත් ියදුස්තය 

ක බුණු වියේ යන්ත ශඳොශිෝදු ට අඩු වුණේයන රීයනේ අපි වි තසේත 

ව යසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ විසේෙයනට මවුව ශසමි්ත 

ශයනෝතයේ කීපයනක් ඉදිතාපත් ව ්තයයි පේ ඳකේශපොශ ොත්ුව වුශණ්. 

යමුත්  ආණ්ඩු පක්ෂයන ිරශයනෝතයයන ව ය ප්තත්රීසරු 

ශඳොශිෝශෙශයකු පසුගියන දිය 14 ුවළදී සේශ ප අෙ ෙසශතේත් ශ ධ 

පේතිවේස පේවිච්චි වශළේ මව පැත්තරී්ත පැසැක  ආණ්ඩුසට 

ශචෝෙයේ මල්ක ව ්තය ඳස අපි ෙැක්වේ. පහි්තෙ  ේතපක්ෂ 

පැක ුවපේට  හිටපු ආ ක්ෂව ශල්ව ධුවපේ සය ශීෝයේභයන 

 ේතපක්ෂ පැක ුවපේට  ඒ ආණ්ඩුසට ශචෝෙයේස ඳැ  ව කේ ශ ධ අයන 

ශ ධ සී කීශප්ත මිශේතය ේත්තේියනක් ී්තයසේ අපි ෙැක්වේ. ඒ 

ීැය අපි වයීේුව සයසේ  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. ශ ධ 

 ශට්  ේතය පේකවයන්ත තප්තශ  සීකීප ඉුව ශයොවළ 

ශපොශිොතව  විශ ේෂශයන්තප පහි්තෙ  ේතපක්ෂ පැක ුවපේ විපක්ෂ 

යේයනවස යනේ ිැටියනට ඒ සීකීප අතට අ ශීය මෙේ ඒ ියදුවීප ියදු 

වූ ශපොශිොශත් ියට වටුතුව වළ ආවේ යන අපි ෙැක්වේ. මුවපේ ඒ 

දුවට  ශජෙයේසට පත්වූ පිතාතත් තපඟ වටුතුව ව යසේ පපණක් 

ශයොශසයි  විශ ේෂශයන්තප ශශ පේකය පක පතේ්තත  පැත්තව 

තඳේ අීපැක ුවපේ  මුණ ීැහිකේ  තයේධිපක ස යනේ මුණ ීැහිකේ  ශ ධ 

 ශට් ියටිය තේයේපක සරු මුණ ීැහිකේ ශ ධ  ටට අස ය 

යේයනවත්සයන ශේතය   ක්ක යන කඳේ ශේතය  තිශයනෝීයන කඳේ 

ශේතය විවිර ්රශපෝපේයන්ත ක්රියනේත්පව ව ය ආවේ යන අපි 

ෙැක්වේ. ඒ සේශ ප ශ ධ  ශට් හිටපු ුතෙ ිමුෙේ ිරකරේතා්ත වැඳසේ 

ශ ධ තත්ත්සශයන්ත අපි මිබයනට ම්තශ්ත ශවොශිොපෙ රීයනය 

අසශඳෝරයන කඳේ ී්තය මුවපේ වටුතුව ව ය ආවේ යන අපි 

ෙැක්වේ. යමුත්  අෙ අරීක වි ේ. වේතායනසත ධ යපක ුවපේත්  ඒ 

සේශ ප ශෙපළ තේක ව ත්තරේයයන ිරශයනෝතයයන ව ය 

ප්තත්රීස යනේත් ශ ධ ශචෝෙයේසට ඉකක්ව ව  ීත්ශත්  හිටපු 

ආ ක්ෂව ශල්ව ධස යනේ ති පහි්තෙ  ේතපක්ෂ පැක ුවපේයි. ඒ 

පිිබඳඳස අපි වයීේුව ශසයසේ. බුශධි අා  ිරකරේතා්තට ශීවී ධ 

වටුතුව ව යසේ පපණක් ශයොශසයි  බුශධි අා ශේ  අ මුෙල් 
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[ීරු  වුෆත ිකී ධ පිතේ] 
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පේවිච්චි ව  ශ ධ අ්තතසේෙයන සපු ය වණ්ඩේයන ධ ශපෝෂණයන 

ව ්තය පහි්තෙ  ේතපක්ෂ හිටපු තයේධිපක ුවපේ යුවළු වණ්ඩේයන ධ 

සූෙේය ධ සයසේයන රීයනේත් ඔවු්ත රීජසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  මෙේ ුතශරයන පැසැක  වේකශේ  

බුශධි අා  ිරකරේතා්තට වටුතුව ව ්තය ියශර වුශණ් මල්ටීටීඊ 

තාවිරේයයනත් මක්ව ඳස පප පතක් ව ්තය වැපැක යි. බුශධි අා  

ිරකරේතා්ත මල්ටීටීඊ තාවිරේයයන තපඟ තමීපස වටුතුව ව   

ඔවු්තශ  ශතො ුවරු කඳේ ශීය ශ ධ   ශට් ුතශරයන අසත්ත ව ්තය 

අස ය  ක්ක යන කඳේ දු්තයේ. ඒ අ්තතසේදී වණ්ඩේයන ධ යැ ශඟයහි  

පළේශත්ත ආ  ධභ සයශවොට  ඔවු්තස පේකයයන ව ්තය බුශධි අා  

ිරකරේතා්තට වටුතුව ව ්තය වුණු අසතතථේ අය්තතසත් ක ශඳයසේ. 

යමුත් අපි වයීේුව ස්තශ්ත ශසය ශපොකුත් ිරතේ ශයොශසයි. මෙේ ඒ 

ුතශරයන අසත්ත ව ්තය වටුතුව වළ බුශධි අා ශේ  ිරකරේතා්ත 

යුවළු ආ ක්ෂව ිමුෙේසක 312වට සැඩි පිතාතක් පසුගියන අවුරුදු 

ිත ිපේ  ුවළ තමු්තයේ්තශතේකේ විවිර ්ර තය රීම  ධසකට කක් 

වළේ. සැරැශෙක් ව  ක ශඳය පුශීකයන්තට ෙඬුස ධ ශයොවළ ුතුවයි 

රීයනේ අපි රීයන්තශ්ත යැිැ. ශ ධ බුශධි අා  ිරකරේතා්ත වැඳවූසේ 

පපණක් ශයොශසයි  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත යනටශත් 

ඔවු්තශී්ත 40වට අධිව පිතාතක් තාපේ්තඩ් ඳ්තරයේීේ ීත වළේ  

ඒ පයත යනටශත්  යප ී්තය ඳැතා විධියනට ඔවු්ත තාපේ්තඩ් 

ඳ්තරයේීේ ීත වළේ. යමුත් පසුගියන වේකශේ  ියදු වූ පේසයැල්ක 

ියශධිශේ දී  සයේතවිල්ලුස ියශධිශේ දී විවිර පුපු ය රසය තපඟ 

පුශීකශයනෝ අත් අඩාගුසට ී්තයශවොට ඒ පුශීකයන්තට පේවිච්චි 

වශළේ ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත ශයොශසයි. ශපොිමතත ආඥේ 

පයත යනටශත් ක ශඳය රැඳවු ධ ිරශයනෝී යනටශත් තපයි ඔවු්ත මෙේ 

 ඳසේ ී්තය වටුතුව වශළේ. ශ ධ වළ ඒ ක්රියනේසිමයන ුවිබ්ත මප 

ිරකරේතා්තශ  පේයියවත්සයන බිඳ ෙපේ ක ශඳයසේ.  

පට පතවයි  පහි්තෙ  ේතපක්ෂ හිටපු තයේධිපක ුවපේශ  

ුතීශේ දී තමු්තයේ්තශතේකේ පේවිච්චි වළ මක්ත ේ සචයයනක් 

ක බුණේ. ශ ධ  ට මිිමටතාව ණයනට ශීයශීොතත ක ශඳයසේයන රීයනේ 

විපක්ෂශේ  ියටි වණ්ඩේයන ධ මෙේ රීජසේ.   

බුශධි අා   ක්ක පත් ව යශවොට  ිමුෙේස  ක්ක පත් 

ව යශවොට  ශපොලීියයන  ක්ක පත් ව යශවොට  මෙේ යන්ල්ක දිගු 

ව කේ රීජශජ  "මිිමටතාව ණයනට ශීය යනයසේ" රීයනේයි. මශිප 

යන්ල්ක දිගු වළ තමු්තයේ්තශතේකේ ියයනලුශෙයේ  අශප්  ශට් ියටි 

ිමුෙේ ිේ ඔවු්ත ුවළ ක බුණු  ක්ක යන බිඳි්තය ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසප 

පේවිච්චි වළේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පසුගියන අවුරුදු ිත ිපේ ව 

වේකයන ුවළ අශප් ිමුෙේස  ක්ක පත් ව ්තය  ශපොලීියයන  ක්ක පත් 

ව ්තය  තේක ව ආ ක්ෂේස  ක්ක පත් ව ්තය මවප මව 

ශයනෝතයේසක්සත් ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසට ඉදිතාපත් ව යසේ අප 

ෙැක්වේෙ? තමු්තයේ්තශතේකේ ඳකයනට පත් ශසකේ පළමුසැිර 

පැශේ දීප  යපක  පණ්ඩකයන සැඩි ව  ීැීනශ ධ ශයනෝතයේස ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවසට ශීයේසේ. යපක  පණ්ඩකයන සැඩි ව ී්තයේ 

ශයනෝතයේස පපණක් ශයොශසයි  තේක ව ආණ්ඩුස ිැටියනට මවුව 

ශසකේ ශ ධ මුළු පේ්දිමශ ධ්තුවශජප ියටි ුවශය්ත ශෙවවට සැඩි 

පිතාතක් ඒව  ේික ව ශීය  ්රතේත්තත්රසේෙයන යනටපත් ව ්තය  

පැක ස ණ වල් ෙපය පයත් ටිව තමු්තයේ්තශතේකේ ශීයේසේ. 

ජිීනසේසකට අස ය විධියනට  තේතය්තත  තේයේපක  වේ්දයනේකසකට 

අස ය විධියනට  ජිීනසේ පේයස හිමිව ධ වවු්තතකශේ  ශයොශයනක් 

පයත් ත ධපත ව ්තය තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස 

පේවිච්චි ව ීත්තේ. මපපණක් ශයොශසයි  ත්රතතතසේදි්ත ිැටියනට 

වටුතුව වළ පිතාතශ   ඒ ත්රතතතසේදී තාවිරේයසකට තිශයනෝීයන දු්ත 

තේපේජිවයන්තශ  ස්තදි ශීවීප තඳිේත් පයත් ත ධපත ව ී්තය 

ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස පේවිච්චි ව ීත්තේ. තමු්තයේ්තශතේකේ ශීය 

ගියන ඒ ්රපශජෙයන ිරතේ ශ ධ  ශට් බුශධි අා  අඩපණ වුණේ පපණක් 

ශයොශසයි  ඔවු්තශ  පේයියවත්සයනත් බිඳ සැුවණේ.  

බුශධි අා ශේ  ිරකරේතා්ත පසුගියන වේකශේ  සැඩ ශයොව  
ියටියනේයන රීයනේ අප ශවොයි ශසකේසවසත් රීයන්තශ්ත යැිැ. 
මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පසුගියන ෙේ ියදු වුණු අයුව  
ත ධඳ්තරසත් ශතො ුවරු බුශධි අා ශේ  ිරකරේතා්ත විවිර 
අසතතථේසකදී කඳේ දීකේ ක ශඳය ඳසට ඕයෙ ත  ධ තේක්ෂි ක ශඳයසේ. 

විශ ේෂශයන්තප ආ ක්ෂව වවු්තතකයන ුවළ පසුගියන අවුරුදු ිත  
යුවළත 47 සතේසක් ශ ධ පිිබඳඳස තේවච්ඡේ ව  ක ශඳය ඳස අපිට 
ආ ාචි ශසකේ ක ශඳයසේ. අසතේය ස ටත් -විශශශීයන ඔත්ුව ශතේසේ 
ශස්තය පුළුස්ත  ශශශීයන ඔත්ුව ශතේසේ ශස්තය පුළුස්ත- ය ධ  ී ධ  
ිමපිය තපඟ ඒ ක ශඳය අයුව  පිිබඳඳස ෙැනුසත් ව  ක ශඳයසේ. 
යමුත් තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුස ඒ ෙැනුසත් රීම ප  ත 
පිවටසත් ීණ්ත ශයොශීය  මයන සැළැක්වීපට ශශ පේකය 
යේයනවත්සයන කඳේ ශයොදීප ිරතේ ශ ධ අයුව ට අපිට මුහුණ ශේතය 
ියශර වුණේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  විශ ේෂශයන්තප මුතතිම ධ තය 
තපේතයන ිරශයනෝතයයන ව ය යේයනවයන්තශීනුත් අපි ශ ධ ශසකේශජ 
ඉල්ලීපක් ව යසේ.  

මෙේ අපි ෙසශතේ තේක ව ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස විවිර ශයනෝතයේ 
ශීශයයශවොට  අයුවරු පිිබඳඳස ඉදිතාපත් ව පු ශජකේශජ 
ඒවේඳශර විපක්ෂශේ  වණ්ඩේයනප ිාසඩු ීැහුශජ තේක සේදී්ත 
ිැටියනටයි. සචයයනක් වථේ වළේ ය ධ  ඒ ිැප සචයයනක් ීණශ්තප 
රීජශජ  "ඔ්තය තේක සේෙයන සපු ය වණ්ඩේයනප යවිල්කේ ඉ්තයසේ." 
රීයනේ. අපි තේක ව ආ ක්ෂේස ීැය වථේ ව යශවොට මසැිර 

ආවේ යනට ්රවේ  වළේ. මෙේ ෙසශතේ විවිර අ්තතසේදී වණ්ඩේයන ධ 
පිිබඳඳස අපි ෙැනුසත් ව යශවොට මසැිර ශචෝෙයේ අපට මල්ක 
වළේ. මශතේ ශචෝෙයේ මල්ක ව පු ිරතේ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියටිය 
ප්තත්රීසරු්තශී්ත  ඳහුත යනක් හිුවසේ   තේක සේදී්ත ිැටියනට ිාසඩු 
ීැශි්තය ියශර ශසයි  ඒ ිරතේ අපි වට සිශීය ඉ්තය ඕයෙ 
රීයනේ. ඒ ිරතේ අෙ ෙසශතේ ශ ධ තත්ත්සයනට මුහුණ ශේතය ියශර 
ශසකේ ක ශඳයසේ. අපි අෙ විශ ේෂශයන්තප ආණ්ඩු පක්ෂයන 
ිරශයනෝතයයන ව ය මුතතිම ධ තය යේයනවයන්තශී්ත ඉල්ලීපක් 
ව යසේ. ශපොවෙ  අෙ අපට ශපශය්තශ්ත යැිැ  අඩුප ත මි්ත 
ඔඳුවප්තකේසත් මවට මවුව ශසකේ ශ ධ පිිබඳඳස තයතේස ෙැනුසත් 

ව ය ඳසක්. මව ශජදිවේසවට යවිල්කේ යැිැ. මුතතිම ධ තය 
යේයනවයන්ත මව ශජදිවේසවට යවිල්කේ  ඔඳ තමු්තයේ්තශතේකේ 
ඉල්ලීපක් ව ්තය  ශ ධ අ්තතසේෙයනට විරුශෙස වථේ ව ්තය රීයනේ. 
අ්තතසේෙයනට විරුශරස වථේ ව යසේ පපණක් ශයොශසයි  ශසයතත 
ශස්තය ඕයෙ ීනක  ටිව  ශසයතත ශස්තය ඕයෙ ්රපශජෙයන්ත ටිව  
තේක ව ආ ක්ෂේස ශසනුශස්ත ී්තය ඕයෙ තී්තදු ටිව  විපක්ෂශේ  
ියටිය වණ්ඩේයන ධ මශිප යැත්ය ධ ියාික තපේතයන  ශසයත් 
තපේතයනව ියටිය පුශීකයන්ත කසේ ව ස්තශ්ත යැුවස මුතතිම ධ තය 
යේයනවයන්ත විිය්තප වළ ුතුවයි රීයනය ශයනෝතයේස පප ව යසේ. 

මශිප වශළොත් තපයි ශ ධ ්ර තයයනට විතඳුපක් කැශඳ්තශ්ත. අෙ 
ියයනලුප තය ශවොට්යේත ඉතේපත් අයේ ක්ෂිත තත්ත්සයනට පත් 
ශසකේ ක ශඳයසේ. මව පැත්තරී්ත ආණ්ඩුස රීයනයසේ  මව 
පැත්තරී්ත ආණ්ඩුශජ ඉ්තය අරයේපය යපක ස යනේ රීයනයසේ  
"පේතල් විසිත ව  ක ශඳ්තශ්ත. ්ර තයයනක් යැිැ. පේතකට යන්තය." 
රීයනේ. යමුත් ඊශේ  ෙසශතේ අපි ෙැක්වේ  ශෙපජපියන්ත පසවිඩයනක් 
ශෙය ඳස. අෙ ෙසශතේත් අපි ෙැක්වේ  ශෙපජපියන්ත පසවිඩයනක් ශෙය 
ඳස. මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඒ පිිබඳඳස වි තසේතයනක් 
යැිැ. මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පශ  ිරසත පිුවපත 

ක ශඳ්තශ්ත පේත  ශවොුවස තයේධිපක  විෙයේකයන. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ඔඳුවපේට තස වියේඩි ශෙවව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 
 

ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේශ   

ඉක තා වියේඩි ශෙවව වේකයනත් පේ කඳේ ී්තයසේ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ඊශේ  පේතල් ආ  ධභ ව පු ශජකේශජ පේත  තයේධිපක  

විෙයේකයනට පප ගියනේ. ළපයි්ත 1 700ක් ියටිය පේතශල් ඊශේ  

යවිල්කේ හිටිශේ  ළපයි   ශෙයයි. පප ගිහි්ත යහුසේ  ආ ක්ෂව 

ිරකරේතා්ත ියටියසේෙ රීයනේ. මවප මව ශපොිමතත ිරකරේතාශයනක්සත් ඒ 

පේතක ශසනුශස්ත ශයනොමු ව  ක බුශණ් යැිැ. යමුත් පප වයීේුව 

ශසයසේ  මුකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. අවුරුදු ිත ක් ක තතශතේ 

පේත  දිතතත්රික්වයන ිරශයනෝතයයන ව ය මක්ත ේ වැබියට් 

යපක ස ශයනකුට ක ශඳයසේ  දිතතත්රික් ශල්ව ධ වේ්දයනේකයනට යනේඳෙස 

වේ්දයනේකයනක්. ආණ්ඩුශස්ත කඳේ දීපු වේ්දයනේකයනක්. ඒ වේ්දයනේකයනට 

ශ ධ අවුරුදු ිත ිපේ ටප ෙසතත ිත ක් මුවපේ ම්තශ්ත යැුවස 

යක . ිැඳැයි  ඒ වේ්දයනේකයන ආ ක්ෂේ ව ්තය ශපොිමතත 

ිරකරේතාශයනක් ියටියසේ. යමුත් පේතල් ආ ක්ෂේ ව ්තය මශිප 

පුශීකශයනෝ යැිැ.  තශේ  ියටිය වැබියට් යපක සරු රීයනයසේ  

"අපට අපේතයේා සකට යන්තය මපේ." රීයනේ ේපශෙතත දීකේ ක ශඳයසේ 

රීයනේ. ආ ක්ෂව ිරකරේතා්ත 20ක්  30ක් ියටිය යපක සරු මශිප 

රීයනයසේ ය ධ  ඔඳුවපේ වල්පයේ ව  ඳක්තය ශ ධ  ශට් ආ ක්ෂව 

තත්ත්සයන පිිබඳඳස ශසය වවුරුසත් තස තක්ශතේරු ශේතය ඕයෙ ෙ 

රීයනේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අෙ තාචේ ව ව්දපේ්තතයන 

වඩේශීය සැටිකේ ක ශඳයසේ. ඒ ව්දපේ්තතශේ  අයුව ක් 

ක ශඳයසේ. ඒ අයුව  ශසනුශස්ත ආණ්ඩුශජ පැදිිත්වීප අස යයි. 

තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ුවිබ්ත ියයනයනට 5ක් අශප් ෙළ ශශශීයන 

ිරෂතපේදිතයනට මවුව ශසයසේ. ඒ මවුව ශසය ්රපේණයන පප හිතයසේ 

පසු ගියන වේකශේ  ියදු වුණු ියදුවී ධ ිරතේ අෙ අයුව ට කක් ශසකේ 

ක ශඳයසේ රීයනේ. ශිෝටල් ව්දපේ්තත පසත්සේශීය යනය 

අයික වරුස්ත පපණක් ශයොශසයි  ශ ධ සටේ මවුව වුණු රැරීයනේ 

කේභී්ත කක්ෂ  ක් පපණ ියටියසේ. මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  

ශවොළඹ දිතතත්රික්වයන ීත්තේප  ශවොළඹ දිතතත්රික්වශේ  ක ශඳය 

ශිෝටල්සිම්ත ඊශේ  ෙසශතේ පේවිච්චි වුණු වේප  තාඛයේස ියයනයනට 

අටවට අඩුයි. ශ ධව අිරක් ්රශශ  තපඟ ඳැලුසේප ඊටත් අඩු 

තත්ත්සයනට පත් ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ඔඳ තමු්තයේ්තශතේකේ 

ශ ධ ශසනුශස්ත තී්තදු තී ණ ීත ුතුවයි. අෙ ශිෝටල් ිරශයනෝතයයන 

ව ය  තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ිරශයනෝතයයන ව ය පිතාත  

ඉල්ක්තශ්ත ශපොවක්ෙ? ඔවු්ත අශප්ත අියසේ  විශශ  වටුතුව 

යපක  ශවශයක් ශ ධ කාවේශජ ියටියසේ ෙ රීයනේ. තාචේ ව 

තාස්දරය යපක  ශවශයක් ියටියසේෙ රීයනේ. තාචේ ව තාස්දරය 

යපක ස යනේ  විශශ  වටුතුව යපක ස යනේ තප්තට ක ශයනය සීකීප 

අනුස තේයේපක  වේ්දයනේකසකට ගිහිල්කේ ශ ධ  ශට් ක ශයනය 

අසෙේයප පිිබඳඳස  ශ ධ  ශට් ක ශඳය ආ ක්ෂව තත්ත්සයන පිිබඳඳස 

තැඳෙ ශතො ුවරු දීකේ තාචේ වයන්ත ශී්තසේ ීැීනපට ේත්තේි 

ව ය ඳසක් අපි ෙරී්තශ්ත යැිැ. ිැඳැයි  අපි ෙැක්වේ ඔක්ශතෝඳ්ද 

පේතශේ  2  ශසිරෙේ ශ ධ ීැකතායන පිශ ්තය තේයේපක සරු 

ශීයැල්කේ වටුතුව ව පු ආවේ යන. ඔඳුවප්තකේ ඒ ත ධඳ්තරතේ 

පේවිච්චි ව ්තය. ශ ධ තත්ත්සයන තාචේ ව ව්දපේ්තතයනට 

ත ධඳ්තරස ියටිය ශඳොශිෝ ශෙශයකුට අෙ පි ක් ඳසට පත්ශසකේ 

ක ශඳයසේ. ියයනලුප තේයේපක  වේ්දයනේක ඒ අසෙේය ධ පට්ටප ඉිළ 

ෙැ ධපේට පසුස ශ ධ  ටට පැමිශණය තාචේ වයන්තශ   ක්ෂණ 

්රපයන ශීසේ ී්තය ඳැතා තත්ත්සයනට පත් ශසකේ ක ශඳයසේ. 

තාචේ ව තාස්දරය යපක ුවපිර  පප ඔඳුවපේශී්ත ඉල්ලීපක් 

ව යසේ. ඒ ඉල්ලීප තපයි   තාචේ ව ව්දපේ්තතයනට තාචේ ව 

්රස්දරය අ මුෙකක් ක ශඳයසේ. ඒ අ මුෙශල් වි ේක මුෙකක් 

ක ශඳයසේ. ඒ මුෙක ශ ධ  ක්ෂණේස ණයන ශසනුශස්ත පේවිච්චි 

ව ්තය. ශ ධ  ටට පැමිශණය තාචේ වයන්ත ශසනුශස්ත 

 ක්ෂණේස ණයනක් කඳේ ශේතය ඒ මුෙක පේවිච්චි ව ්තය. ශ ධ 

 ටට  තාචේ වයන්ත ශී්තසේ ීැීනපට ඔවු්තට අස ය ඳදු තිය 

ටිව ශේතය. අෙ ෙසශතත් ීේතතුව වි ේක ්රපේණයනක්  මවුව ශසකේ 

ක ශඳයසේ. අෙ වි ේක ණයන ්රපේණයනක් මවුව ශසකේ ක ශඳයසේ. 

ශිෝටල් ශසනුශස්ත   තාචේ ව ව්දපේ්තතශේ  ශයනශෙය tour guide 

ශස්තය පුළුස්ත   ථ සේිය කුිමයනට ශෙය පුශීකයනේ ශස්තය 

පුළුස්ත  restaurant මවක් පසත්සේශීය යනය පුශීකයනේ ශස්තය 

පුළුස්ත. ශ ධ ියයනලු ශෙයේප අෙ අධිව ණයන ව්තෙව හි ශසකේ තපයි 

ක ශයන්තශ්ත. අඩුප ත මි්ත ඔවු්තට යැසත ණයන ආපසු  ශීස්තය 

අවුරුශෙව මවිපේ ව වේකසීපේසක් ශේතය. 

අපි ෙැක්වේ හිටපු ආ ක්ෂව ශල්ව ධස යනේ රීයනයසේ  

"ශිෝටල්සකට ආ ක්ෂේස කඳේ දීප අශප් සීකීපක් ශයොශසයි." 

රීයනේ. ෙැ්ත ශිෝටල්සක ආ ක්ෂේස ශසනුශස්ත ඔවු්තට වටුතුව 

ව ්තය ියශර ශසකේ ක ශඳයසේ. 

ඒ ශී්තසය ියයනලු ේපව ණසකට ඔඳ තමු්තයේ්තශතේකේශ  

ආණ්ඩුශස්ත ඉතේප ඉිළ ඳශෙක් පයසේ ක ශඳයසේ. අඩුප ත මි්ත 

ඒ ඳශෙ ශ ධ ශසකේශජ ඉසත් ව  තාචේ ව ව්දපේ්තතයනට අස ය 

 ක්ක යන කඳේ ශේතය. තාචේ ව ක්ශෂේත්රයනට ත්රතතතසේදී ිේිරයනක් 

ශිෝ ශසයත් යන ධරීිය ිේිරයනක් වුශණොත් ශීවී ධ ව ්තය 

අ මුෙකක් ක ශඳයසේ. ඒ අ මුෙකත්  පේවිච්චි ව ්තය.  අවුරුදු 

30ව ුතශරයන පැසක  වේකශයනත් තාචේ ව ව්දපේ්තතයන ව ශීය 

ආසේ.   අෙ  තශේ  ියටිය වැබියට් යපක සරු ව ය ්රවේ   ීැය 

යත්තටප අපි වයීේුව ශසයසේ. පාීක තප වී  යපක ුවපේ 

රීයනයසේ  "ශ ධ ත්රතතතසේදි ්රිේ යන ිරතේ මව පැත්තරී්ත ශිොඳක් 

වුණේ.  ටට ශඩොක්ද මිිමයනය 400ව මුෙකක් කැබුණේ." රීයන ාේ.  

 ශ ධ ත්රතතතසේදි ්රිේ යන මල්ක වුණු ශපොශිොශත් ඉඳකේ  ේජිත 

ශතේයේ ත්ය යපක ුවපේ ශපොයසේෙ රීජශජ?  මව පැත්තරී්ත 

පඩවකපුස වි තසවිෙයේකයන ීැය රීයන ාේ  "ඒ වි තසවිෙයේකයන පට්ත 

ීත්ශත් පහි්තෙ  ේතපක්ෂශ  වේකශේ . අ්තය ඒශව්ත තපයි 

අ්තතසේෙයන පට්ත ීත්ශත්."  රීජසේ. ශීෝයේභයන  ේතපක්ෂ  

තයේධිපක ස ණයනට ය ධ ව  ක ශඳයසේයි රීජසේ.  පතව ක යනේ 

ී්තය  ශීෝයේභයන  ේතපක්ෂ තයේධිපක ස ණයනට සූෙේය ධ වුශණ් 

මීට අවුරුදු ශෙවවට ඉතතශතල්කේ ඳස. ශීෝයේභයන  ේතපක්ෂ 

පිිබඳඳස ශ ධ  ශට් තයතේසට යන ධරීිය තැවයනක් ක බුණේ ය ධ ශ ධ 

ියදු වුණු ශශත් තපඟ ඒ තැවයන දුරු ශසකේ ක ශඳයසේ. මුවපේට 

ක බුණු  ඉල්ලීප සැඩි ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒව තපයි යනථේ්දථයන.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අපි ශ ධ ශසකේශජ ඉල්ලීපක් 

ව යසේ.  විශ ේෂශයන්තප විශශ  තේයේපක සරුනුත්  විශශ  වටුතුව 

යපක ුවපේත් ශ ධ ියයනලු ශෙයේ - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරු ප්තත්රීුවපිර  වේකයන අසතේයයි. 

 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

අසත්ත ව යසේ  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. පප අසතේය 

ස ශයන්ත ශයනෝතයේසක් ව යසේ.  

ීරු යපක ුවපිර  තාචේ ව ව්දපේ්තතශේ  ශයනශෙය ශඳොශිෝ 

ශෙශයකු යනැශප්තශ්ත service charge මව පතයි. Service charge  

මවක් කැශඳ්තශ්ත යැිැ  පිතාතක් ම්තශ්ත යැක ය ධ. ඔවුශ්ත   

ජීවිවේස ශීය යන්තය පුළුස්තවපක් කැබිකේ යැිැ. ඒ ිරතේ ඔවු්ත 

ශසනුශස්ත යන ධරීිය ්රපශජෙයනක් ිේතය. ඔවු්ත ශසනුශස්ත 

යන ධරීිය ණයන ්රපයනක් ිේතය. ශපොිමයන ඉසත් ව  ශේතය. ශ ධ 

්රපයන ක්රියනේත්පව වුශණොත් පපණයි අපට තාචේ ව ව්දපේ්තතයන 

ි ිේ ශ ධ  ශට් ආ්දථිවයන යැසත  ශීොඩ ී්තය පුළුස්ත 

තත්ත්සයනක් යක  ස්තශ්ත.  

අසතේය ස ශයන්ත  අපි ආණ්ඩුශස්ත ඉල්ලීපක් ව යසේ. ශ ධ 

ආණ් ඩුශජ ශතො ුවරු කඳේ ශෙයශවොට  ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස 

තික වයනක් ශෙයශවොට  ඒව තේතය්තත යනට  රීයනයශවොට අඩුප 

ත මි්ත ඉාග්රීිය පේරයශයනනුත්  රීයන්තය. ඒ තඳිේ ඉාග්රීිය පේරය 
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පේවිච්චි ව ්තය. ඔඳ තමු්තයේ්තශතේකේ ඒ ්රවේ යන ව යශවොට 

්රවේ  ශෙව ුවයක්  ශයොස මව ්රවේ යනක් ව ්තය. අීපැක ස යනේ 

මව ්රවේ යනක් ව යසේ  තයේධිපක ස යනේ තස ්රවේ යනක් ව යසේ  

ිමුෙේපක  තසත් ්රවේ යනක් ව යසේ. මශිප යැක ස මව 

්රවේ යනරී්ත මප වටුතත්ත අසත්ත ව ්තයයන රීයනය ඉල්ලීප 

ව මි්ත ඒ තඳිේ ඔඳුවප්තකේට  ක්ක යන කැශේසේ රීයනය 

්රේ්දථයේස ව මි්ත පප ිරිඬ ශසයසේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. මීළඟට  ීරු ශතෝ්ත අප ුවාී 

අපේතයුවපේ. 

 
[අ.භේ. 4.11] 

 
ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා (සංචාරක සංවර් න  වනජීවී 
සහ ක්රිසනියයානි ආගක ක කටුතතු අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க - சுற்றுலொத்துமற அபிவிருத்தி, 

வனெீவரொெிகள் ேற்றும் கிறிஸ்தவ ெேய அலுவல்கள் 

அமேச்ெர்)  

(The Hon. John Amaratunga - Minister of Tourism 
Development, Wild Life and Christian Religious Affairs) 
මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පට අසතතථේස කඳේ දීප 

පිිබඳඳස ඔඳුවපේට තතුවක ස්තත ශසයසේ.  මීට ශප  වථේ වළ  ීරු 

ප්තත්රීුවපේ  තාචේ ව ක්ශෂේත්රයනට දියන ුතුව තියේරේ  ීැය තඳි්ත 

වළේ. ශ ධ තඳිේ  අශප් තයේධිපක ුවපේ වැබියට් අනු වේ ව 

තභේසක් පත් ශවරුසේ. අපි රැතත ශසකේ අස ය තිය ශපොයසේෙ 

රීයනය මව මුෙල් අපේතයේා යනට ෙැනු ධ දු්තයේ. අෙ වැබියට් 

පණ්ඩකශේ දී ඒ තියේරේ  ඔක්ශවෝප කඳේ ශේතය අනුපැක යන 

දු්තයේ. තෙප ණයනවටප අෙේළ ශපොිමයන  ණයන සේතාවයන කඳය 

අවුරුශශශ ජූිම සයුවරු අයන ශයොව ්තය තී ණයන ව  ක ශඳයසේ. 

ඒවත් - 

 
ගරු සී.බී. රත්නායක මහතා 
(ேொண்புேிகு  ெீ.பி. ரத்நொயக்க) 

(The Hon. C.B. Rathnayake) 

ඒ රීයන්තශ්ත  2020 ෙ? 

 
ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඔජ  2020 ජූිම සයුවරු. පදි වුශණොත් ඒ වේකසීපේස තසත් දිගු 

ව යසේ. ඒව අලුත් ශෙයනක් ශයොශසයි. මීට විමනුත් ශ ධ  ශට් 

ශපසැිර තත්ත්සයන්ත යක  වුණු ශසකේශජ ඒ විධියනට වටුතුව ව  

ක ශඳයසේ. ඒ විත ක් ශයොශසයි.  සැඩ ව ශීය යන්තය අස ය 

මූිමව මුෙල් - working capital - ශසයප ආරේ යනක් විධියනට 

ශෙයසේ. ඒවත් ණයන මුෙකක් ිැටියනට ශෙයසේ. කඳය අවුරුශශශ 

තපයි අයන රීම ප  ශවශ ්තශ්ත.  

ශ ධ  ටට මය ිැප විශශිකවයනකුටප  ක්ෂණ ්රපයනක් ආ  ධභ 

ව ්තයත් ඳකේශපොශ ොත්ුව ශසයසේ. ශපොවෙ  අපි ඒ අයනශ  

තතථේස යන  ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ්තය ඕයෙ. ඒ සේශ ප 

ශිෝටල්සකට ඕයෙ ව ය යන්තත්ර කඳේ ී්තය තිය තකතේ 

ක ශඳයසේ. විශ ේෂශයන්තප ශිෝටල්සකට යුවළු සයශවොට පම ක්ෂේ 

රීම ප තඳිේ භේවිත ව ය යන්තත්ර. ඒසේට ඉාග්රීියශයන්ත  "metal 

detectors", "scanners"  රීයනයසේ. ඒසේ ශී්තසේ ී්තය අපි tax 

අයන ව ්තශ්ත යැක ස තිය තකතේ ක ශඳයසේ. ඒ තඳිේ  tax free 

්රපයනක් යක  ව  ක ශඳයසේ.  ඒසේ ශිෝටල්සකට විත ක් ශයොස 

අශයකුත් ආයනතයසකටත් වුසපයේ ය ධ ඳදු අයන රීම ශප්ත ශතො ස 

ශී්තසේ ී්තය තිය ශෙයසේ. ඒ මක්වප VAT  මව ියයනයනට 5 

ෙක්සේ අඩු ව  ක ශඳයසේ. ෙැයට ියයනයනට 15ක් ක ශඳ්තශ්ත. ඒව 

ියයනයනට 5 ෙක්සේ අඩු ව  ක ශඳයසේ. ශ ධ තිය තරු පශිේ  ිතශ්ද  

ුවශ්ත  ශෙශක්  මශක් ශිෝටල්සකට පපණක් ශයොස ශ ධ 

ක්ශෂේත්රශේ  ිමයනේ පදිාචි වී ියටිය ශපොඩි ශිෝටල්සක ඉඳකේ පිේ 

පතාපේණශේ  ශිෝටල් ෙක්සේ ිැශපෝටප  ශේතය තී ණයන ව  

ක ශඳයසේ. ශපුවපේ - ීරු වාචය විශ.ශතේව  ප්තත්රීුවපේ - ශ ධ 

ීැය රීයනශදී අපි ඒ තිය ශේතය තී ණයන ව  ඉස යි.     

 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ක්රියනේත්පව ස්තශ්ත යැිැශ්ත. 

 
ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
අදි්ත පතතශතේ තපයි ක්රියනේත්පව ස්තශ්ත. අෙශ්ත තී්තදුස 

ීත්ශත්. ශ ධසේ මව පේ ටප ව ්තය ඳැිැශ්ත. [ඳේරේ රීම පක්] 

මශිප රීයන්තය මපේ. ශ ධසේ මව පේ ටප ව ්තය ඳැිැ. පි 

ඳැාකුස ත ධඳ්තර ව ශීය  පි ඳැාකුස ුවිබ්ත අශයකුත් 

ඳැාකුසකට ශ ධ ශ ගුකේිය ඉදිතාපත් ව  ක්රියනේත්පව ව ්තය ඕයෙ. 

අෙ තපයි ඒවට වැබියට් පණ්ඩකශේ   අනුපැක යන තතථි සප කඳේ 

දු්තශ්ත.  

අපි ශ ධ විධියනට ශිෝටල් ක්ශෂේත්රයනට මූකයපයන තියේරේ  

ශෙයශවොට  පප විම්ත රීජසේ සශ  ශිෝටල්වරුස්තට පපණක් 

ශයොශසයි  තැපුත ධවරුස්තටත් ශෙයසේ. ත්රීවීක්දවරුස්තට ශස්තය 

පුළුස්ත  මශිප යැත්ය ධ ආිේ  ශීශයය අයනට ශස්තය පුළුස්ත  

මශිපත් යැත්ය ධ පඟ ශප්තස්තය්තට ශස්තය පුළුස්ත  ඒ 

ිැශපෝටප ශේතය පුළුස්ත තියේරේ  ශෙයසේ. විශ ේෂශයන්තප 

ණයන කඳේ දීප ුවිබ්ත තපයි ඒව ව ්තය යන්තශ්ත. අවුරුශෙක්  අට 

පේතයනක් විත  ීතශසයි. ඒසේ ආපසු ී්තය ඳකේශපොශ ොත්ුවසක් 

යැිැ. ඒ මක්වප අපි  - 

 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

යපක ුවපේ  ශිෝටල් පසත්සේශීය යනය අයනටත්  කුලී  ථ 

ශතේසේස ව ය අයනටත් ණයන ශීවීපට තිය වේකයනක් කඳේ ශෙය 

ඳස ඔඳුවපේ  රීජසේ. කුලී  ථ ශතේසේශජ ශයනදී ියටිය අයනටත් ශ ධ 

්ර තයයන ක ශඳයසේ. ඒ අයනත් ණයන අ ශීය ක ශඳයසේ. 

 
ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒසේත් වපේ ිතායසේ. ඒ අයන ලීියා ව  සේිය අ ශීය 

ක ශඳයසේ ය ධ  ඔවු්තට තිය කඳේශෙය ිැටියනට මප 

ආයනතයසකට ිරශයනෝී   ව යසේ. [ඳේරේ රීම පක්] යැිැ  යැිැ  ඒ 

ඔක්ශවෝප ව යසේ. ෙැ්ත ඔයන service charge පිිබඳඳ ්ර තයයන 

විතඳ්තය තපයි ශිෝටල්සක working capital තඳිේ ශසයප 

ආරේ යනක් ශේතශ්ත. ශ ධ ආදී තිය රැතක් ක ශඳයසේ. අපි ශ ධව 

ආ  ධභ ව යසේ. ශ ධශක් අඩු පේඩු ක ශඳ්තයට පුළුස්ත. යමුත්  

යනථේ වේකශේ දී ඒසේ ත ධපූ්දණ ව ශීය ඉදිතායනට යනයසේ. ශ ධව 

අලුත් ශෙයනක් ශයොශසයිශ්ත. අපි ෙැක්වේශ්ත  මල්ටීටීඊ ුතශරයන 

වේකශයනත් ශපසැිර තියේරේ  දු්ත ඳස. දිශ්තෂත ගුණස්දරය 

පැක ුවපේ ඒව ේතයසේ. අපි ශපශිප අසතතථේසක් ආසේප  ඒ විධියනට 

තිය කඳේ දු්තශ්ත යැත්ය ධ ශ ධ ක්ශෂේත්රයන යඟේ ියුවස්තය ඳැිැ. 

පප ඒව පිිබී්තයසේ. ශඳොශිෝ ශෙශයක් ශිෝටල් යවීව ණයන 

ව ්තය ණයන අ ශීය ක ශඳයසේ. ඒ ක්ශෂේත්රයන දිුතණු වීශීය ගියනේ. 

පසු ගියන අවුරුශශශ ශ ධ  ටට මිිමයනය ශෙවිපේ වට රීට්ුව 

තාචේ වශයනෝ තාඛයේසක් ආසේ. [ඳේරේ රීම පක්] යපතාවේනු ශඩොක්ද 

බිිමයනය 4.5ව ආෙේයනපක් කැබුණේ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 
විශශ  වටුතුව යපක ුවපේ තසප ගිහිල්කේ යැිැ තේයේපක  

වේ්දයනේකසක -  
 

ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 

පප තේයේපක සරු රීහිපශෙශයක් ිමුශසකේ ක ශඳයසේ. 

 
ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

විශශ  වටුතුව යපක ුවපේ? 
 

ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
්රචේ යන ශයොවළේට මුවපේ ඔවු්තස ිමුශසයසේ යක . 

අීපැක ුවපේ තේයේපක සරු රීහිපශෙශයක් ිමු වුණේ. 
 

ගරු කංචන ිමවජ්වසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு கஞ்ென விமஜமெகர) 

(The Hon. Kanchana Wijesekera) 

ඒ ්රචේ යන තේතය්තත යනට යන්තය ඕයෙ. යැත්ය ධ ඔවු්ත 

ම්තශ්ත යැිැ. 
 

ගරු වජෝන් අමරතුංග මහතා  
(ேொண்புேிகு மஜொன் அேரதுங்க)   

(The Hon.  John Amaratunga) 
ඒව තේතය්තත යනට යන්තයත් යක . මුවපේ ඔවු්ත ිමු ශසකේ 

වථේ වශළේ ශපොයසේෙ රීයනේ අපි ේතශ්ත යැිැ. ශවශතේ ශසතත්  

තාචේ ව ක්ශෂේත්රයනට ත ධඳ්තර අශප් ිරකරේතා්ත  අශප් යපක සරු 

පිට  ට ක ශඳය තෙප ්රස්දරය සැඩ තටියවටප තිභේගි ශසයසේ. 

සුපේයයනවට ඉතතශතල්කේ ඩුඳේයිසක ක බුණේ. [ඳේරේ රීම පක්] යැිැ  

යැිැ. තාචේ ව ක්ශෂේත්රයන ීැය වථේ ව යසේ සේශ  ඒසේටත් 

ගිහිල්කේ වථේ ව ්තය ඕයෙ. ්රා ශේ  තේයේපක ුවපේ අෙ පේස 

ිමුශස්තය ආසේ. යවිල්කේ රීජසේ  "ශ ධ  ශට් ක ශඳය තත්ත්සයන 

ඳක්තය ්රා ශයන්ත ිරශයනෝජිත වණ්ඩේයනපක් ශීශයයසේ." රීයනේ. 

15සැිරෙේ  යැත්ය ධ 17සැිරෙේ ඒ අයන පැමිශණයසේ. ඒ සේශ ප 

ත්දපිරශේ  තේයේපක ුවපේසත් ිමු ශසයසේ.  ඒ සැශඩ් ඒ විධියනට 

ශවශ යසේ. අශප් විශශ  වටුතුව යපක ුවපේ ඒ සැශඩ් ව යි. 

්රියශධියනක් ශයොදු්තයත්  තපි  විට ශ ධ ශසයශවොට ව  යක . 

සැඩි වල් යන්තය ඉතතශතල්කේ - අවුරුශෙක් යන්තය ඉතතශතල්කේ - ශ ධ 

ක්ශෂේත්රයන ක බුණු තත්ත්සයනට යැසත ශීශය්තය පුළුස්ත ශසයි 

රීයනේ පට සී කීපරී්ත රීයන්තය පුළුස්ත. 

පප ක්රිතතක යනේිර ආීමිව වටුතුව අපේතයස යනේ ිැටියනට  

වැඩිකේ බිඳිකේ වියේ  වුණු පල්ිම ටිව ිේතය වටුතුව ව  

ක ශඳයසේ. මියන ගියන අයනශ  පවුල්සකට තල්ිම ශේතය කැිැතතක  ව  

ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප ුවසේක වුණු අයනට මුෙල් ශේතය කැිැතතක  

ව  ක ශඳයසේ. ඒ විධියනට ශ ධ ක්ශෂේත්රශේ  අඩු පේඩු ශඳොශිෝ දු ට 

ත ධපූ්දණ ව  ක ශඳයසේ. තස ටිව ශෙශයකුට මුෙල් කඳේ ශේතය 

ක ශඳයසේ. අපි පඩවකපුසට ගිහිල්කේ මියන ගියන අයනශ  පවුල්සකටයි  

ුවසේක වුණු අයනටයි මුෙල් කඳේ දීකේ  ඒ පල්ිමයන ිේතයත් තල්ිම 

දු්තයේ. ෙැ්ත ඒ වටුතත්ත ශවම ශීය යනයසේ. තතුවක යි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තතුවක යි  ීරු යපක ුවපිර. මීළඟට ීරු (පූතය) අුව ිමශේ  

 තය තතසේමි්ත සි්තශතේ. ඔඳසි්තශතේට වියේඩි 10ව වේකයනක් 

ක ශඳයසේ. 

[අ.භේ. 4.17] 
 
ගරු (පූජය) අතුරලිව  රතන හික  
(ேொண்புேிகு (வை.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අෙ විසේෙශේ දී අෙිතත පළ 

ව ්තය අසතතථේස කැබීප පිිබඳඳස පප තුවුව ශසයසේ. 

විශ ේෂශයන්තප මීට ශප  තඳි්ත වළේක් ශප්ත  මෙේ මියන ගියන අයන 

ශසනුශස්ත ශ ෝවයන පළ රීම ප පපණක්ප ශයොශසයි අප වළ 

ුතත්ශත්. අපි ඔවු්තශ  පවුල්සක අයන  ඔවු්තශ  තපේතයන 

පුයරුත්ථේපයයන රීම ප වළ ුතුවයි. තපි  අයනශ  ෙරුශසෝ 

ඉුවරුශසකේ ියටියසේ. තපි  අයනශ  අ ධපකේ විත යි ඉ්තශ්ත. 

තපි  අයනශ  තේත්තේ යැක ශසකේ. තපි  අයනශ  පවුකප 

යැක ශසකේ. ඒ ිැපශ  ප පේයියව අතතසැියල්ක තඳිේ තේක ව සැඩ 

පිිබශසළක් අෙ අස ය ශසකේ ක ශඳයසේ. පේ හිතයසේ  ඒ වේ්දයන 

භේ ශේ දී අප ියයනලුශෙයේ මවමුුවස වටුතුව වළ ුතුව සයසේ රීයනේ.  

පේ ශපහිදී විශ ේෂශයන්තප රීයන්තය වැපැක යි  ඉතතකේ ධ 

ත්රතතතසේෙයන යක  වීප ිේ සයේප්ත වීප මව සැඩතටියරී්ත ප ේතයන 

ව ්තය පුළුස්තවපක් යැක  ඳස. තපි  අයනශ  අෙිත තපයි  

රඉතතකේ ධ අ්තතසේෙයනක් බිහි වීපර යනනු කු ේයයන ුවළප ක ශඳය 

තාවල්පයනක් රීයනය මව. ඒ පිිබඳඳස විසේෙයනක් ක ශඳයසේ. මයන 

ශසයප තේවච්ඡේ වළ ුතුව පේතිවේසක්. ශපයන  ඉතතකේ ධ ෙිප ිේ 

කු ේයයන ආශ්රිත ඉීැ්තවී ධ පිිබඳඳ තපේතයන ුවළ වථිවේසක්  

තාසේෙයනක් යක  වියන ුතුව ශපොශිොතක් රීයනේ පප වල්පයේ ව යසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පප ශපහිදී රීයන්තය ඕයෙ  

ආ ක්ෂව ශපශිුත ධ ීැය. අප අෙ ආ ක්ෂව ශපශිුත ධ දියනත් 

ව ශදී අ්තත්දතේක ව ඳකශජීසකට ශ ධ  ටට අයස ය විධියනට 

අත ීි්තය ඉඩ වඩ කඳේ දී ක ශඳයසේ. පේ රීයන්තය වැපක යි  ශ ධ 

ශීෝලීයන ත්රතතතසේෙයන යක  වීප  කු ේයශේ  යක  පේය ිරතේ ශිෝ 
හුෙවකේ ියශධි ිරතේ ශිෝ ියදු සය ශෙයනක් ශයොස මයන ආ්දථිව  

ශශ පේකය යනථේ්දථයන්ත ුවළ ියශර සය ශෙයනක් ඳස. අපි 

ේෙේි ණයනක් ිැටියනට ීිරමු  කාවේශජ පැසැක  ශවොටි තාවිරේයයන. 

19 0-19 5 වේකයන ුවළ ඉ්තදියනේස තපයි ඒ අයනට පුහුණුස කඳේ 

දු්තශ්ත. EPRLF, TELO, EPDP, LTTE ආදි විවිර තාවිරේයසකට 

ඉ්තදියනේස ුවළ වි ේක ුතෙ පුහුණුසක් කඳේ දු්ත ඳස අපි ේතයසේ. 

යයි  ඉ්තදියනේස ඒ සේශ  ශෙයනවට ශපළඹුශණ්? මසවට ියටි 

ශ..ආ්ද. තයනස්දරය පැක ුවපේ තී ණයන වළේ  අශප්  ට ඳටහි ට 

හිතසත්  යශපතාවේනු ීැක  ්රක පත්ක යනව ීප්ත ව ස්තය. අපි මෙේ 

Voice of America ත ධශ්රේෂණ පරයතතථේයයන ශපශිේ පිහිශටජසේ. 

ඒ සේශ ප  අපි ඊරේයනකයන තපඟ ුතෙ ත ධඳ්තරතේ යක  ව  ීත්තේ. 

ිමුෙේ පුහුණුවී ධ ඊරේයනකයන තපඟ මක්ස වළේ. අපි ිැප ශෙයේප 

ේතයසේ  ඒ සය ශවොට ශතෝවියනට් ශශ යන ිේ ඉ්තදියනේස මව 

වඳවු වයි ියටිශේ  රීයනේ. ඊරේයනකයන තපඟ ශඳොශිෝ  ටසල් 

ීනුශෙනු යසත්සකේයි ක බුශණ්. අපි මෙේ කාවේස ුවළ ත්තිරශජෙය 

පිසුව ධ යක  ව කේ මක්තත් තයපෙයන තපඟ පැසැක  තමීප 

ත ධඳ්තරතේ තසත් ත  වළේ. මහි ්රක ඵකයනක් ිැටියනට තපයි 

වකේපශේ  ඳකසතේ ිැටියනට ඉ්තදියනේස මෙේ තී ණයන වශළේ  කාවේස 

ුවළ ත්රතතතසේෙයන ඳකසත් ව ්තය ඕයෙ රීයනේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අශප් ආ්දථිව ශපශිුතශ ධදී 

අප අනුීපයයන ව ය ආ්දථිව ්රක පත්ක යන ඉතේප සැෙීත්. 

ිැශපෝප ේතයසේ  අෙ ශකෝවශේ  පිේ ආ්දථිව ුතශරයනක් ක ශඳය 

ඳස. මක් පැත්තරී්ත චීයයන ආ්දථිව ඳකසතේ ිැටියනට ශතේෙ පේසත 

දිශ  තප්තශ  ආ්දථිව ඳකයන තිවුරු ව ශීය ක ශඳයසේ. ඒ 

සේශ ප  මක්තත් තයපෙයන ්රමුඛ  ටසක අෙ වි ේක ශපශිුතපක් 

ක්රියනේත්පව ශසමි්ත ක ශඳයසේ. පේ ත ක ේෙේි ණයනක් ී්තය ධ. 

ශ ධ ආ්දථිව ඳක අ ීළශේ  මව වඩ ඉපක් අසතේය සයසේ  

ශතෝවියනට් වඳවු  වඩේ සැුවණේට පසුස. ිැඳැයි  ශතෝවියනට් වඳවු  

වඩේ සැටිකේ ශතෝවියනට් ිමුෙේස යනය ශවොට තශකයිඳේ්ත සයේපේ යන 

NATO තාවිරේයයන තපඟ  ක්ක පත් වුණේ. අපි වවුරුත් ේතයේ 
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ිැටියනට තශකයිඳේ්ත සයේපේ යන තපයි මුිම්තප ආ  ධභ වුශණ්. 

මහිප විවේ යයනක් ිැටියනට තපයි අල්-වයිඩේ තාවිරේයයන යක  
වුශණ්. මහිප විවේ යයනක් ිැටියනට තපයි IS සයේපේ යන යක  වුශණ්.  

අපි වල්පයේ ව  ඳකමු  ඉ ේවයන ීැය. ඉ ේවයන රීයන්තශ්ත මෙේ 

ශයොඳැඳි තේක ්තශ  තාවිරේයයන තපඟ ියටි පරයතතථ  ටක්. තෙේ ධ 

හුශතේ්ත රීයන්තශ්ත අ්තතසේදි යේයනවශයනක් ශයොශසයි. ඉ ේවයන 
රතේයනිරව අවි ිරෂතපේෙයයන ව යසේ රීයනේ  ුව්තියයන ීණයක් 

පැරුසේ රීයනේ මක්තත් තයපෙයන මෙේ ශපොවක්ෙ වශළේ? ඉ ේවයන ුවළ 

වි ේක ආ්රපණයනක් ියශර වළේ. ඉ ේව තයතේසශී්ත ියයනයනට 5ක් 

ත ධපූ්දණශයන්තප ඝේතයයන වළේ. මශතේ ඝේතයයන ව කේ  ශවෝටි 

ුවයවට අධිව තයතේසක් ජීසත් සය ඒ මුළු  ට මවප මව 

අයේථේීේ යනක්  අයේථ වඳවු ක් ඳසට පත් වළේ. මහි ්රක ඵකයනක් 

විධියනට තපයි ෙැසැ්තත  තේිියව  ්රචණ්ඩ ISIS ආදි තාවිරේය යක  

ශසකේ සයේප්ත ශස්තය පට්ත ීත්ශත්. IS තාවිරේයයනට රීයනවීපක් 

ක ශඳයසේ. මීට විම්ත වතේ ව පු අශප්  වුෆත ිකී ධ යපක ුවපේ 

්රවේ  වළේ  මක් අ්තතසේදි කුඩේ වණ්ඩේයනපක්- [ඳේරේ රීම පක්]  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පේ ශ ධ අසතතථේශජදී රීයන්තය 

ඕයෙ  ත ක වේ ණයනක්. ISIS තාවිරේයයන රීයන්තශ්ත ශවඳඳු 

තාවිරේයයනක් ෙ රීයනේ වල්පයේ ව  ඳැලුශසොත් අපට ශපශයයසේ  

මයන ත කස තමීව ණයන ව ්තය පුළුස්ත සයේපේ යනක් ශයොසය 

ඳස. මයන ෙැසැ්තත අ්තතසේදී රීයනවීපක් ක ශඳය තාවිරේයයනක්.  

අපි ේෙේි ණයනක් ිැටියනට  ති ේ්තශ  ප ණයන ීිරමු. ඔහු 

විසේි සය විට බිතාඳට අවුරුදු 15 යි. අවුරුදු 15ව වේ්තතේසක් 

විසේි ව ීත් ඔහුට කතතතය ෙරුස්ත ියටියනේ. ෙරුස්ත ියටිශදී  බිතාඳ 

ියටිශදී ඔහු අ්තතීේමිශයනක් ශසයසේ. ශෙපටශීොඩ පිල් ිරසත 

යුවශළේ ති තසත් තැ්තසකදී ඒ ත්රතතතයන්තශ  ඥේක  වේ්තතේස්ත  

බිතා්තෙෙසරු්ත  ෙරුස්ත මියන ගියනේ. ෙරුස්ත ීැය ියත්තශ්ත යැක   

අ ධපේ ීැය ියත්තශ්ත යැක   තප්තශ  බිතාඳ ීැය ියත්තශ්ත යැක  

ශපසැිර අ්තතසේෙයනක් ශීොඩ යැ ශඟ්තශ්ත ශවොශිොපෙ රීයනේ අපි 

වල්පයේ ව  ඳක්තය ඕයෙ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඉතතකේ ධ ඉීැ්තවීශ ධ ක ශඳය 

ත ක ශෙයනක් ශීය ඳකමු. අල්කේිත ශෙවියන්ත සි්තශතේ ව ේ යනෙප 

යනනු ශකෞරීව ශකෝවයන  පවු පියන ත ධඳ්තරතේ බිඳ ීැීනපක්. ප ප වූ 

ශුශර වූ අල්කේිත ශසනුශස්ත ආත්ප පූතේසව ශයනදීප ව ්තය 

පුළුස්ත බිතාඳ ිේ ෙරුස්ත අත් ිැම ශප්ත. ති ේ්තශ  ශ ධ රීයනවීප 

ීැය අපට ීැඹුරු අරයයනයයනක් යැිැ.       

ති ේ්ත සේශ ප අශයක් මියන ගියන අට ශෙයේත් තේපේයය දුප්පත් 

තපේතශයන්ත  ආපු අයන ශයොශසයි. ඉාග්රීිය අරයේපයයනක් ක බුණු  

 ශකෝවයන ීැය රීයනසපු  ශකෝවශේ  යවිෙපු  පිතාතක් ඒ වණ්ඩේයනශ ධ 

සැඩිශයන්ත ඉ්තයසේ.  ශ ධ සේශ   අ්තතසේෙයනක් බිහි ස්තශ්ත  

ශපසැිර අ්තතසේෙයනවට ශපොවු්ත යන්තශ්ත යයි?  අ්තතසේදී 

ආීමිව රීයනවීපක් ශකෝවශේ  ක ශඳයසේ. ශ ධ අ්තතසේෙයන ශීොඩ 

යැශඟ්තශ්ත ශසය ශපොවරී්තසත් ශයොශසයි  ඒ සිේේසේෙයන 

ි ිේයි.    

පප රීයන්තයට ඕයෙ   පසුගියන අවුරුදු  විතතත ුවළ කාවේශජ 

සිේේසේෙයන ඉීැ්තවීප ඉතතශවෝක ීණයේසව පට්ත ශීය ක ශඳය 

ඳස  අරයේපය ආයනතයසක පට්ත ශීය ක  ශඳය ඳස.  ඒ සේශ ප 

පේරීතතතේ්ත තේක වශයනෝ  විවිර  ටසක ආීමිව ගුරු කුකසක 

යේයනවයන්ත ඒ අ්තතසේෙයන ඉීැ්තවීප කාවේස ුවළ ියශර ව  

ක ශඳයසේ. ඒසේ සි්තය සැඩ පිිබශසළක් යැක ස  අ්තතසේෙයන 

පිිබඳඳ ිැෙෙම පක්  යැක ස  ිරව ධ ශපතැය වථේ වළේට ශ ධවට  

ේත්ත  ි ධඳ ශස්තශ්ත යැිැ.  

අෙ අපි රීජසේ  ශ ධ වළු ශකෝගු අඳිය මව යසත්ස්තය  ඔළුස 

සිය  මව යසත්ස්තය  රීයනේ.  ශපොවෙ  අපි ෙරීයසේ  මුතතිම ධ 

තපේතයනයි  ියාික  තපේතයනයි යඳුශප්ත  ශෙවට ශඳෙේ ක ශඳයසේයන 

රීයනය මව. අෙ ඉතතශවෝකයනවට ගියනත්  ඒ ශීොල්ක්තශ ප යඳුප 

යඳ ඔළුස සිශීය ම්තය ශේතයයන රීයනේ ඳකපෙ ධ ව යසේ.  මෙේ 

අපි වි තස විෙයේකයනට යනයශවොට ක බු ශණ්  යැක   අ්තතසේෙයනක් අෙ 

ශීොඩ යැඟී ක  ශඳයසේ. ශ ධව ශීොඩයැඟුශණ් ති ේ්ත ිරතේ 

ශයොශසයි.  

ති ේ්තට ශප  ශ ධ අ්තතසේෙයන ශශ යයන වළ ශීොඩක් 

ශෙශයක් හිටියනේ. ඒ ඉදිතාශේ  අපි ිරිඬස ියටියනේ. ඉතේප සැෙීත්  

ශස්තශ්ත ශපයනයි. ශ ධ පතසේෙයන ප ේතයන රීතාප  තඳිේ පතසේදි 

ශප මුණක්  පේයියව ශපශිුතපක් අපට අස ය ශසයසේ. ඒ ෙැක්ප 

ශ ධ තපේතශේ  යැිැ. ශ ධ  තපේතයන  ෙැක්ප පැ ත්ශත්ත දුගී 

තපේතයනක්.  

අෙ ශකෝවශේ  යක  ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත පැක  ශෙවයි. මව 

පැත්තක් තපයි වෙප  බීප  රයයන  ඳකයන ව ේ යනය මව. මයන තපයි 

ඳටහි  ශකෝවයන විිය්ත  පෙත  අවුරුදු පණි ිැශට්දී  ඉතතත ිට 

ශීයේ තාතතවික යන. මයන වය ශඳොය තපේතයනක්. ඒ වය ශඳොය 

තපේතයන ුවළ  රයයන  ඳකයන  ශතොයනේ ශීය යනශදී තප්තශ  බිතාඳ 

සැඩක් යැිැ  තප්තශ  ෙරුස්ත සැඩක් යැිැ. ඒ  රයයනට ප ේධීය 

වූ තයතේසක්. මහි අශයක් අ්තතසේෙයන ආසේ.  

අශයක් අ්තතසේෙයන තපයි  අල්කේ ශෙවියන්ත සි්තශතේට සිල් වූ 

තයතේසක්. මිිරතතසු සැඩක් යැිැ  මිිරතතසු පැරුණේට වපක් යැිැ  

ශවෝටි ීණ්ත පැරුණත් වපක් යැිැ  මවප ප ප තතයයන  

අල්කේිත ශෙවියන්ත සි්තශතේයි. අල්කේිත ශෙවියන්ත සි්තශතේ  

ශසනුශස්ත මිීන පැරුසේට වපක් යැිැ යන්තයයි.  ඒ අනුස  ශ ධ 

රසයසේදී අ්තතසේෙයන ුවළ පනුෂයත්සයන යැිැ. ඒ සේශ ප ශ ධ 

ආරයේත්මිව  මිිරසු්තට ශයොශපයය  අෙි යපේය අ්තතසේෙයනට  

ප ේධීය වීශප්ත පනුෂයත්සයන අෙ  යැක  ශසකේ ක ශඳයසේ. මප ිරතේ 

පනුෂයත්සයනක් යැක  ශෙවියන්ත සි්තශතේ  ශවශයක් තපයි අෙ 

ශකෝවශේ  පතසේෙයන ඳසට පත් ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත.   ශ ධව ඳටහි  

ති ආියයනේශජ ෙේ්ද ිරව ීැුවපක්. වේියශේ  මව පැත්තක්     

ඳටහි  රසයසේදී  අ්තතයනට  යනයශවොට  අශයක් පැත්ත රසයසේෙයන 

්රක ක්ශෂේප ව පු  ආරයේත්මිව  අෙි යපේීන ඳකශජී ත ණ ගිහි්ත 

ඒ ි ිේ ත ණක් ශතොයන්තය යනයසේ.  

අෙ සැඩිපු  පි  දු්තශ්ත ක්රිතතක යනේිර සයේපේ සකට. ක්රිතතක යනේිර 

සයේපේ  යයි ඒ පි දී ධකට  මුහුණ  දු්තශ්ත රීයනේ  අපි තේවච්ඡේ  

ව ්තය ඕයෙ. ඒ ක්රිතතක යනේිර සයේපේ  මශකත මුහුණ දීශ ධ  ඉතේ 

සැෙීත් ශිේුවස අපි රීයන්තයට ඕයෙ. අ්තත්දතේක වස  මය ීැුවශ ධ 

ශවොටතක් ිැටියනට තපයි මයන ියශර වුශණ්.  

 
[වමම අවසනථාවේදී අියගරු ජනාධිපිය ෛමත්රීපාල ියරිවසේන 

මැියතුමා සභා ගර්භයට පැක ණිව ය.]  
[இச்ெந்தர்ப்பத்தில் மேதகு ெனொதிபதி மேத்திொிபொல ெிறிமென 

அவர்கள் ெபொேண்டபத்துட் பிரமவெித்தொர்.] 

[At this stage, His Excellency President Maithripala Sirisena 
entered the Chamber.] 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ අසතතථේශජදී ීරු 

තයේධිපක ුවපේත්  තඳේ ීැඳට පැමිණ ියටියසේ.  

අෙ ේශශ   ිරල් වි්රපියාි පිත්තයනේ  ඔඳුවපේ යැක  ශසකේශජ 

වථේසක් ව  රීජසේ   "අශ්රේල් 04 සැිරෙේ ශ ධ ිරශජෙයයන  ිරකුත් 

වුණත්  ශ ධ ීැය  ේතශ්ත යැිැ "රීයනේ. DIGසරු   ශපොිමතතපක සරු  

ියයනලු සීකී ධ  තයේධිපක ස යනේ  විිය්ත ෙැතායන ුතුවයන රීයනේ ෙැයශීය 

ියටියනේ. පශ  ෙැීනශ ධ  ිැටියනට  ශ ධ ිමුතප  ියයනලුප බුශධි අා  

ිරකරේතා්ත ෙැනුසත් ිමුතපක්     DIGකේ අත ට ගියන   ටපු ේ පේරය 

තේකේ ව ේ සයේප්ත ශජචච ිමුතපක්. මුිම්ත  මක්තත් තේක ව 

පක්ෂශයන්ත රීජසේ  ශ ධ ිමයනපය ශඳොරුසක්යන රීයනේ. පතතශතේ මුරේ 

ිරක තටි්ත ඳැලුසේප මයන පිිබී්තයට  ියශර වුණේ. අෙ ශ ධ 

ත්රතතතසේෙයන ශ ධ  ශට් ශපතැයට ආශජ  පතසේෙයනක් යැක  

යේයනවත්සක් යැක    අ ේජිවත්සයනට ශ ධ  ට පත් ශසකේ ක බීප පත.  
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ෙැ්ත ්රක ත්රතතත පයත් ශවුව ධපතක් ශීයැවිත්  ක ශඳයසේ.  

වේ ශ  වුසපයේසේටෙ  ශ ධ පයත් ශවුව ධපත ශීයැවිත් 

ක ශඳ්තශ්ත?  ශ ධ පයත් ශවුව ධපත අනුපත ව  ක ශඳය වැබියට් 

 මශක් හිටපු ශ්රී කාවේ ිරෙිතත පක්ෂශේ  ප්තත්රීසරු්ත ති  

තයේධිපක ස යනේත් ශ ධවට සී රීයන්තයට ඕයෙ. ඒ ිැප ශෙයේප 

අනුපත ව කේ මයන ශවොමිටියනට මසේ ක ශඳයසේ.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරුත  තතසේමී්ත සි්තත  ඔඳසි්තශතේට ිරයනමිත වේකයන 

අසතේයයි. 

 
ගරු (පූජය) අතුරලිව  රතන හික  
(ேொண்புேிகு (வை.) அத்துரலிமய ரதன மதரர்) 

(The Hon. (Ven.) Athuraliye Rathana Thero) 
මූකේතයේරූඪ ීරු  ප්තත්රීුවපිර  ඉක්පිර්ත  පශ  වථේස 

අසතේය ව යසේ.  

ීරු තයේධිපක ුවපිර  අපි පේ්දිමශ ධ්තුවශස්ත ඉල්ක්තශ්ත  ශ ධ 

"්රක ත්රතතත පයත් ශවුව ධපත"  පේ්දිමශ ධ්තුවසට  ශ ්තශ්ත යැක ස 

තේක ව මවමුුවස ිේතය පුළුස්ත සැඩ පිිබශසළක්  යක  ව ්තය 

රීයනේයි. පප හිතයසේ  ශ ධවට ක ශඳය මව ඳේරවයනක් තපයි  ිරල් 

වි්රපියාි පිත්පයනේ. මක්තත් තේක ව පේක්ෂිවයනනුත්  මවඟ 

ශසයසේ යක . මුවපේ අයි්ත  වුණේය ධ තේක ව ආණ්ඩුසක් 

ශකශිියශයන්ත අපට ිේතයට පුළුස්ත. මප ිරතේ තිර තිරස තී ණ 

ී්තශ්ත යැක ස   ශ ධ  ශට් යක  ශසච්ච ශ ධ ඳ පතළ තත්ත්සයන 

ීැය තක පතේ රැතතශසය තේක ව ශපශිුත ධ  පණ්ඩකයනක්  පත් 

ව ්තය රීයනේ පප ඉල්කේ ියටියසේ.  ඒ පණ්ඩකයනටත්   සීකීප 

ශේතය රීයනේ රීයනයසේ. ශපොවෙ ශ ධව තිර හිතරී්ත හිතේ  තිර  

පුශීකශයනකුට තී ණ ී්තය පුළුස්ත තත්ත්සයනක් ශයොශසයි. ශ ධ 

යපක සරු්තශී්ත ශ ධ ශසකේශජ පප ඉල්කේ ියටියසේ   ශට් 

්රක ශ ෝරතේ යක ශසය රීියප ශයනෝතයේසක් ශ ධ  පේ්දිමශ ධ්තුවසට 

ශ ්තය මපේයන රීයනේ. ඒ සේ ශ ප ශ ධ අ්තතසේෙයන ප ේතයන ව ්තයට 

පුළුස්ත  තේක ව ශශ පේකය යේයනවත්සයනක් ශීොඩ යැඟීප අශප්  

සීකීපයි.  අපි වි තසේත ව යසේ  කඳය ශෙතැ ධඳ්ද තයසේතා 

ශසයශවොට ඒ අදීය ශශ පේකය යේයනවත්සයන බිහි ව ්තයට අපට 

පුළුස්තයන රීයනේ. ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තතුවක යි.  

ඊළඟට  අක ීරු තයේධිපක  වපත්රීපේක ියතාශතේය පැක ුවපේ. 

 
[අ.භේ. 4.2 ] 
 
අියගරු ෛමත්රීපාල ියරිවසේන මහතා (ජනාධිපියතුමා  
මහවැලි සංවර් න හා පරිසර අමාතයතුමා සහ  ආරක්ෂක 
අමාතයතුමා) 
(மேதகு மேத்திொிபொல ெிறிமென - ஜனொதிபதியும் ேகொவலி 

அபிவிருத்தி, சுற்றொடல் அமேச்ெரும் பொதுகொப்பு அமேச்ெரும்) 
(His Excellency Maithripala Sirisena - President, Minister of 
Mahaweli Development and Environment and Minister of 
Defence) 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අශ්රේල් 21සය ෙේ ශ ධ  ශට් ියදු 

වූ පිේ ශේෙසේචවයන පිිබඳඳස තේවච්ඡේසට  විසේෙයනට කක්සය 

අසතතථේසව  ආ ක්ෂව යපක ස යනේ විධියනටත්  තයේධිපක ස යනේ 

විධියනටත් ්රරේය සී කීපක් ෙ ය පශ  සී කීපක් ති ුතුවවපක් 

ශසයසේ  ශ ධ ීරු තභේසට පැමිණ පේ ේතයේ වරුණු ති 

විශ ේෂශයන්තප ශ ධ සය විට  ශට් පසක ය ආ ක්ෂව තත්ත්සයන 

පිිබඳඳස වරුණු පැිැදිිම රීම ප.  

 

මූිමව ස ශයන්තප ශ ධ ියදුවීප ියදු වූ අශ්රේල් 21සය ෙේ වවුරුත් 

ේතයේ පතාදි  ඒ සේශ ප පේ ෙැඩි විශජචයයනට කක් වූ වරුණක් 

ඳසට පත් වුණේ  පේ විශශ ීතස ියටීප. පේ ියාීප්පූරුශජ ියටිය විට 

අශ්රේල් 21සය ෙේ ේශශ 10.00ට පපණ තපයි ශ ධ ියදුවීප පිිබඳඳස 

පට සේ්දතේ වුශණ්. ඒ අසතතථේශජදී පට යක  වුණු ෙැඩි තැක  

ීැ්තපත්  ෙැඩි ශජෙයේසත් තපඟ පේ වල්පයේ වශළේ  ශ ධ ියදුවීප 

ශවශතේ ියදු වුණේෙ රීයනය වේ ණයන පිිබඳඳසයි. ඒ සය විට 

මවස ප ශත්රු ධ ීැීනපට පුළුස්තවපක් ක බුශණ් යැිැ  

තේතය්තත  ත්රතතතසේදී සයේපේ යනක් ත ධඳ්තර වී ශ ධ ියදුවීප ියදු 
වුණේයන රීයනකේ. ියාීප්පූරු ශජ ියටියනදී ේශශ 10.00ට පපණ තපයි 

ශ ධ ියශධියන ෙැය ීත්ශත්. ඉ්ත පසුස ෙසල් 12.00 පපණ සය විට පේ 

අතක ියටි ශ්රී කේාරීව මිත්රශයනක් ඔහුශ  තාීප දු වථයශේ  ක බුණු 

අශප් DIG ශවයකුශ  ිමපියනක් තපේත ශසේ අඩවිසක -social 

mediaසක- ්රචේ යන සය ඳස පට ශප්තවූසේ  "DIG ශවයකුශ  

ිමපියනක් ෙැ්ත social mediaසක ්රචේ යන සයසේ" රීයනකේ. ඒ ිමපියන 

දුුව විට පට ශපීන ගියනේ  ශ ධ ියශධියන ියදුවීපට ශප  ඒ පිිබඳඳස 

ආ ක්ෂව අා සකට සේ්දතේ වී ක ශඳය ඳස. පේ මහි ියට ඒ 

ශපොශිොශත්ප තපයි තී ණයන වශළේ ශ ධ ියශධියනට සී රීස ුතත්ත්ත 

වවුෙ රීයනය වේ ණයන ත ධඳ්තරශයන්ත සිේ ශතොයනේ ඳැලීප තඳිේ 

තයේධිපක  පම ක්ෂණ පණ්ඩකයනක් පත් ව ්තය ඕයෙයන රීයනකේ. පේ 

කාවේසට ඒපට ශප  ියාීප්පූරුශජ ියටප තයේධිපක  ශල්ව ධ ේෙයන 

ශතශයවි ත්ය පිත්පයනේට වථේ ව කේ රීජසේ  ශප්තය ශ ධ 

අයනශී්ත තප්තවිත පම ක්ෂණ පණ්ඩකයනක් සිේප පත් ව ්තය  

ශිට ේශශ ඒ අයනට පත්වී ධ ශේතය ඕයෙයන රීයනකේ. ඊට පැයන 

රීහිපයනවට පසු පේ දිසයියට ඒපට පිටත් වුණේ. 22සය ෙේ ේශශ 

9.00ට තපයි තේක ව ආ ක්ෂව පණ්ඩකයන රැතත වුශණ්. තේක ව 

ආ ක්ෂව පණ්ඩකයන රැතතශස්තය විම්ත ශරේෂතයේධිව ණ විිරසුරු 

විජිත් පකල්ශීොඩ පිතේ ්රමුඛස ඊට සුදුසු පුශීකයන්ත වූ හිටපු 

ශපොිමතතපක  ඉකාීශවෝ්ත පිතේත්  ශ්රී කාවේ පතාපේකය ශතේසශේ  

අසාව  ෙක්ෂ  වියයන ීරුව ිරකරේතායනකු වූ තයනපේ්තය පිතේත් ශ ධ 

පම ක්ෂණ පණ්ඩකයනට පත් වළේ. ඉ්තපසුස තපයි අපි මෙේ 

ආ ක්ෂව පණ්ඩකයන රැතත වුශණ්.  

ආ ක්ෂව පණ්ඩකයන රැතතශසකේ දී්දඝ ස ශයන්ත ශ ධ 

ත ධඳ්තරශයන්ත වරුණු තේවච්ඡේ වළේ. පේ ශපයන ෙැයීත් සිේප 

ියාීප්පූරුශජ ියට ආ ක්ෂව ්රරේීන්තට  ඒ සේශ ප අීපැක ුවපේට 

වථේ ව කේ ඒ අසතතථේශජදී ීත ුතුව පියනස  පිිබඳඳස  මූිමව 

ස ශයන්ත වළ ුතුව පම ක්ෂණ  වළ ුතුව වේ්දයනයන්ත පිිබඳඳස 

ේපශෙතත දු්තයේ. 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශපහිදී ්රරේය ස ශයන්තප පප 

රීයන්තයට ඕයෙ  ීත වූ දිය 10ව වේක සීපේස ුවළ ශ ධ ියශධියන 

ත ධඳ්තරසත්  යැසත ශපසැිර ියදුවීපක් ියදුවීප සළක්සේ ීැීනප 

තඳිේත්  මීට සී රීස ුතත්ත්ත ශතවීප තඳිේත් ීත ිැරී  ීත ුතුව 

තෙප පියනස ක්ප ශ ධ සය විට පේ අ ශීය ක ශඳය ඳස. අශ්රේල් 

පේතශේ  24සැිර ෙේ පප ියයනලුප තේයේපක සරු්ත වැ ශඳජසේ.  ටසල් 

53ව තේයේපක සරු යවිල්කේ හිටියනේ. ඒ අයනට පැිැදිිම වළේ  

ියදුවීශ ධ තත්ත්සයන ති  තයන ී්තයේ වූ පියනස  පිිබඳඳස. ඒ සේශ ප 

අශ්රේල් 24සය ෙේ  ේත්රී 9.00ට  ශවොළඹ දිතතත්රික්වශේ  ශපොිමතත 

තතථේයේධිපක සරු යුවළු ඉිළ ිරකරේතා්ත ියයනලු ශෙයේ වැඳසකේ  

පැයන ශෙවව පපණ තේවච්ඡේසක් පසත්සකේ ආ ක්ෂව විධිවිරේය 

ත ධඳ්තරශයන්ත ආ ක්ෂව ්රරේීන්ත තපඟ ඔවු්තට ේපශෙතත දු්තයේ.  

අශ්රේල් 25සැිර ෙේ ශ ධ ීරු තභේස ිරශයනෝතයයන ව ය ියයනලුප 

ශශ පේකය පක්ෂත්  ශ ධ ීරු තභේසට අයනත් යැක  මශිත් තභේස 

ිරශයනෝතයයන ව ය පිිබීත ිැරී ශශ පේකය පක්ෂසක 

යේයනවයන්තශී්ත තප්තවිත ත්දස පේක්ෂිව ශශ පේකය තමුළුසක් 

වැ ශඳජසේ. පප ආ ේරයේ වළ ියයනලුප ශශ පේකය පක්ෂ 

275 276 

[ීරු (පූතය) අුව ිමශේ   තය හිමි] 
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පැමිසයනේ. ඒ පිිබඳඳස ශ ධ ීරු තභේස ිරශයනෝතයයන ව ය ියයනලු 

ශශ පේකය පක්ෂ යේයනවයන්තටත්  පැමිස ියයනලු ශෙයේටත් පශ  

ශීෞ සීනයන තතුවක යන පේ පුෙ ව යසේ. මහිදී ශඳොශිෝ ශයනෝතයේ  

විශජචය  ශචෝෙයේ ඉතේප ෙැඩි තායනපයනරී්ත ති වියයනරී්ත 

තේවච්ඡේසට කක් වුණේ. පේ ඉතේපත් සැෙීත් ශවොට තකවයසේ  ඒ 

ත්දස පේක්ෂිව තමුළුස. මෙේප  අශ්රේල් 25සැිර ෙේ තසත ත්දස 

ආීමිව යේයනවයන්ත -ශඳෞශර  හි්තදු  ඉතතකේ ධ  ක්රිතතක යනේිර- තෙප 

ශවශයක්ප වැඳසකේ පසක ය තත්ත්සයන පැිැදිිම ව කේ 

ේ්තසි්තශතේකේශ  ේපශෙතත  අනු ේතයේ ති අසසේෙ කඳේීත්තේ. 

විශ ේෂශයන්තප ආ ක්ෂව ්රක තාවිරේයයන තඳිේ ඒ ේපශෙතත පේ මුල් 

ව ීත්තේ.  

ත්දස පේක්ෂිව තමුළුශජදී  ශශ පේකය පක්ෂ යේයනවයන්ත රීජස 

ශඳොශිෝ ශශසල් අශප් ආ ක්ෂව පණ්ඩක තේවච්ඡේසට පේ කක් 

ව නු කැබුසේ. අශ්රේල් 2 සැිර ෙේ  ේතය ිේ ශපෞශීිමව පේරය 

්රරේීන්ත පප වැ ශඳජසේ. මයන ්රසිත්ක  තේවච්ඡේසක් ශයොශසයි. ඒ 

අයන  වැඳසකේ ඒ අයනට ක ශඳය තත්ත්සයන පැිැදිිම වළේ සේශ ප 

ශපසැිර අසතතථේසව -විශ ේෂශයන්තප ිදිිය ීනක  ඳකතක ත්රතතතසේෙයන 

ප්දෙයයන රීම ප තඳිේ ීැතට් ව පු අසතතථේසව-  ශට් පසක ය 

තත්ත්සයන්ත තපඟ පේරයශේ  සී කීප ති පේරය තෙේචේ යන 

පිිබඳඳස පප ඔවු්තට වරුණු පැිැදිිම ව නු කැබුසේ.  

ශ ධ ියශධියන ිරතේ වි ේක ඳ පතළ ආ්දථිව අකේභයනවට ති 

ඳ පතළ විපතවට පත් ශසච්ච තාචේ ව සයේපේ යනට ඳකපේය 

ශිෝටල් හිමියන්ත  තාචේ ව පණ්ඩකයන ඒ සේශ ප මුෙල් 

අපේතයේා යන සේශ  ආයනතය ියයනල්ක අශ්රේල් 29සැිර ෙේ වැඳසකේ 

තාචේ ව සයේපේ යන යැසත ශීොඩීැීනප ත ධඳ්තරශයන්ත ති 

තාචේ ව සයේපේ ශේ  ියටිය සයේපේතාවයන්තශ  දුක්ීැයවිිම 

පිිබඳඳස අපි තේවච්ඡේ වළේ. තාචේ ව සයේපේ යනට දියන ුතුව තිය  

ඔවු්තශ  ඳැාකු ණයන වල් ෙැමීප  ශතේසවයන්තට සැුවප් ශීවීපට 

ශයොිැරීයනේසක් ක ශඳයසේ ය ධ ඒ ීැය  තශේ  යන ධ අනුග්රියනක් 

ෙැක්වීප සැිර වරුණු පිිබඳඳස අපි තේවච්ඡේ ව කේ යන ධ 

මවඟතේස්තට මළඹුණේ. ඒ සේශ ප පැයි  2සැිර ෙේ පප පළේත් 

යසශේ ප ආණ්ඩුවේ සරු යස ශෙයේ වැඳසකේ තප්තශ  පළේශත් 

ිමුෙේස  ශපොලීියයන   ේතය ිරකරේතා්ත තපඟ ශපසැිර අසතතථේසව 

වටුතුව රීම ශ ධ තත්ත්සයන  ීත ුතුව ක්රියනේපේ්දී පප ඒ අයනට 

පැිැදිිම වළේ.  

විශ ේෂශයන්ත පේතල් විසිත රීම ශප්ත පසුස පේතල්සක 

ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස  තපේශ  ්රශශ ශේ  ශපොදු පිතය තතථේය  

ශ ෝිල්  ඳතත යැසුව ධ ශපොළසල් ති දු ධතායන තතථේයසක ආ ක්ෂේස 

පිිබඳඳස ්රේශශ ශීයන ආ ක්ෂව ිරකරේතා්ත තපඟ වටුතුව රීම ශ ධ 

සැෙීත්වප පිිබඳඳස ආණ්ඩුවේ සරු්ත යසශෙයේ තපඟප 

තේවච්ඡේ ව කේ  ඒ පිිබඳඳස අස ය ේපශෙතත කඳේ දු්තයේ.  

පැයි පේතශේ  02සය ෙේ විපක්ෂ යේයනව පහි්තෙ  ේතපක්ෂ 

පැක ුවපේ හිටපු ිමුෙේ ්රරේිර්ත තපඟ පේ ිමුශසකේ  ශපසැිර 

අසතතථේසව ආ ක්ෂව තත්ත්සයන පිිබඳඳස විශ ේෂශයන්ත 

තැකරීල්කට ීත ුතුව වරුණු ත ධඳ්තරශයන්ත  ආ ක්ෂව විධිවිරේය 

ත ධඳ්තරශයන්ත හිටපු ිමුෙේපක සරු්තශ  අෙිතත යුවළත් 

සේ්දතේසක් පේ ශසත භේ  ශෙනු කැබුසේ. අපි ඉ්ත පසුස පැසැත්වූ 

තේක ව ආ ක්ෂව පණ්ඩකශේ දී ඒ සේ්දතේස ආ ක්ෂව 

අපේතයේා ශේ  ශල්ව ධස යනේට භේ  දී  මහි ක ශඳය වරුණුත් 

තැකරීල්කට අ ශීය ආ ක්ෂව ්රක තාවිරේය වටුතුව සේශ ප 

ආ ක්ෂව අා සක වේ්දයනයන්ත සඩේ විධිපත් රීම ප පිිබඳඳස පේ 

ේපශෙතත දු්තයේ.  

පැයි 0 සය ෙේ පප සයේපේතාව ක්ශෂේත්රශේ  ්රමුඛයන්ත සය 

සේසත පණ්ඩකයන වැඳසකේ ඒ සයේපේතාවයන්ත තපඟ ඔවු්තශ  

ීැටලු ීැය තේවච්ඡේ ව කේ   තයන පැත්ශත්ත ඔවු්තට දියන ිැරී 

තිය  පිිබඳඳස වථේ වළේ. 

පේ ඉතේ පැිැදිිමස රීයන්තයට ඕයෙ ශ ධ ියයනලු තේවච්ඡේ  

තේක ව ආ ක්ෂව පණ්ඩකශේ  ියයනලු රැතතවී ධ පප තිරයනප වළ 

රැතතවී ධ ශයොසය ඳස. අීපැක ුවපේ  ආණ්ඩුශජ යපක සරු තපඟයි 

ඒ තේවච්ඡේ පැසැත්වූශජ. පසුගියන තක යනව පප මුළු වැබියට් 

පණ්ඩකයනටප ආ ක්ෂව පණ්ඩකශේ  රැතතවීපට ආ ේරයේ වළේ. 

වැබියට් පණ්ඩකශයන්ත භේීයනක් විත  ඒවට පැමිසයනේ. ඒ 

සේශ ප පප ආ ක්ෂව පණ්ඩකයනට විපක්ෂශේ  ප්තත්රීසරු්ත 

තිභේගි ව  ී්තයසේ. ඒ සේශ ප තසත් අස ය  විශ ේෂශයන්ත 

වැඳවියන ුතුව යනැයි පප අෙිතත ව ය අයන වැඳසයසේ. පප පසුගියන 

දියව ආ ක්ෂව පණ්ඩකයනට අක  ේුව ධ වේදියල් පැල්ව ධ  ාජිත් 

ේ්තයේ්තශතේ වැඳවූසේ. මහිදී ේ්තයේ්තශතේශ  අෙිතත ඉදිතාපත් 

වළේ. ඒ විධියනට විවිර ක්ශෂේත්රසක විශසුව්ත  සී රීස ුතත්ත්ත  

යේයනවයන්ත  පතාණතයන්ත  තේක ව ආ ක්ෂේස ති පසක ය තත්ත්සයන 

පිිබඳඳස අෙිතත ෙැක්වියන ුතුව විශසුව්ත පප ආ ක්ෂව පණ්ඩකයනට 

සතා්ත ස  වැඳසකේ ක ශඳයසේ. තේපේයයශයන්ත ශප  ක ූ  

තත්ත්සයනට සඩේ ශසයතත සුියනක් ආ ක්ෂව පණ්ඩකශේ  

යක ව කේ ක ශඳයසේ  මක් මක් අසතතථේසකදී සුදුසු අයන ති අපි 

තී්තදු ව ය ඕයෙප අශයනක් ශී්තසය්තට. ඒ ිරතේ ආ ක්ෂව 

පණ්ඩකයන  ඉතේ  ක්ක පත්ස  පුළුල් සැඩ පිිබශසළක් ුවළ  පුළුල් 

 ක්ක පත් සුියනක් ුවළ ශප  ක බුණු තත්ත්සයනට සඩේ තේ්දථවස  

වටුතුව  ශවශ යසේයන  තේවච්ඡේ ශසයසේයන රීයනය මව පප 

රීයන්තයට ඕයෙ.  

ආ ක්ෂව අපේතයේා ශේ  ්රරේය තයුවරු ශසයතත වළේ. ඔඳ 

ිැප ශවශයකුප ඒ ීැය ේතයසේ. ඒ සේශ ප ආ ක්ෂව ිමුෙේසක  

ආ ක්ෂව අා සක ශසයතතව ධ වළේ.  ට පු ේ වළ ුතුව සැටලී ධ  

ශපශිුත ධ ති ආ ක්ෂව විධිවිරේය පිිබඳඳස ආ ක්ෂව 

පේණ්ඩිමව ්රරේිර  ආ ක්ෂව ශල්ව ධ ති ත්රිවිර 

ිමුෙේපක සරු්තශී්ත ශවශ ය වටුතුවසකට අපත ස ශසයප 
ශපශිුත ධ පරයතතථේයයනක් යක  ව කේ මහි ්රරේිරයනේ විධියනට 

ශ ධත්ද ශතය ල් තතයේ ිමයනයශ  පිත්පයනේ පත් වළේ. ඒ අනුස  

ශ ධ යක  වූ ශේෙසේචවයනත් තපඟ  ශට් තයතේස ුවළ යක  වී 

ක ශඳය බියන  තැව ති අවි තසේතයන ුවීන රීම ප තඳිේත්  ශ ධ 

ත්රතතතසේදී්ත අල්කේ ීැීනප තඳිේත් අශප් ආ ක්ෂව අා  වටුතුව 

ව මි්ත ියටියසේ. අවි ආුතර  පුපු ණ රසය  ත්රතතතසේදී්ත පේවිච්චි 

වළ යඳු ධ සැිර ශඳොශිෝ ශශ අශප් ආ ක්ෂව ිමුෙේ  ශපොලීියයන ති 

බුශධි අා  අත්අඩාගුසට ශීය යක  ඳස ඔඳ පේරයශයන්ත ෙැව 

ක ශඳයසේ. ඒ අනුස   ආ ක්ෂව තත්ත්සයන පිිබඳඳස තුවුව වියන ිැරී 

ඉතේප තේ්දථව තතථේයයනව ෙැ්ත  ට ක ශඳයසේ. 

ශපොය විධිශේ  විශජචය මල්ක වළත් යතැ ධ විශජචයසක 

ක ශඳය කේඳේකවප  හිතත ඳස ති ශඳොල් ඳස අපි වවුරුත් ේතයසේ. 

ශපසැිර ්ර තයයනක් යක  වූ විට වථේ ව ්තයේ  විශජචයයන 

ව ්තයේ  යනපක් විග්රි ව ්තයේ ශපහි ක ශඳය තත්ත්සයන  ීැය 

පුළුල් අසශඳෝරයනක්  ෙැනුපක් කඳේශීය වථේ රීම ශ ධ අස යතේස 

අපි තෙප ශවශයකුප පිිබීත ුතුවයි රීයනකේ පප හිතයසේ.  

පසුගියන දිශයව පිේ බ්රිතේයයශේ  ආ ක්ෂව යපක  ති 

ආ්දථිව අප ේර පිිබඳඳ  යපක ස යනේ කාවේසට පැමිසයනේ. මුවපේ 

පේ ිමු වූ අසතතථේශජදී මුිම්තප වථේස පට්ත ීිරමි්ත පට රීජශජ 

කුපක්ෙ මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර? මුවපේ පට රීජශජ  

"තයේධිපක ුවපිර  ශ ධ ්ර තයයන කාවේශජ ්ර තයයනක් ශයොශසයි  

ශ ධව ශකෝවශේ ප ක ශඳය ්ර තයයනක් ඳස ඔඳ ඔශේ  ශට් 

තයතේසට රීයන්තය." රීයනකේයි. ශ ධ ්ර තයයන පිිබඳඳස අතේරේ ණ 

ශකත විශජචයශීිමස වථේ ව ්තශ්ත ශ ධ ්ර තයශේ  පසුබිප ති 

තේතය්තත  ත්රතතතසේදී සයේපේ  පිිබඳඳස අයසශඳෝරශයන්ත වටුතුව 

ව ය අයන රීයනකේයි පට ශපීන යන්තශ්ත. ඒ ිරතේ අපි පැිැදිිම 

ශකතප ශඳෞශර ේද යශේ  පැිැදිිම ව ය ශිේුවඵකසේෙයන අනුස 

යන ධරීිය ්ර තයයනක් යක  ශස්තය ශිේුවස  මයි්ත යක සය ්රක ඵකයන   

පිිබඳඳස  තැකරීල්කට ීත ුතුව ශසයසේ.  

ශ ධ සය විට ආ ක්ෂව ිමුෙේ ඉතේප තේ්දථව ශකත ශපශිුත ධ 

ව කේ  ශට් තයතේසට තෙහීපවට පත් ශස්තය පුළුස්ත 

තත්ත්සයනවට  ට ිෙකේ ක ශඳය ඳස   ට ශීයත් ක ශඳය ඳස 

277 278 



පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ිිෙයන තේක්ෂියනට මවඟස ේීත්වපක්  බුශධියනක්  ්රඥේසක් ක ශඳය 

ශවශයක් අසාවසප පිිබී්තයසේයන රීයනකේ පප ේතයසේ. ශ ධ සය 

විට අපි අත්අඩාගුසට ශීය ක ශඳය ශශසල් අතතා්ත ්රරේය 

ස ශයන්තප පුශීකයන්ත ති අශයකුත් ඳඩු භේණ්ඩ පිිබඳඳස වථේ 

වශළොත්  තැවවරුස්ත වි ේක පිතාතක් අත්අඩාගුසට අ ශීය 

ක ශඳයසේ. අපි ෙැයට ශ ධ ත්රතතතසේදී සයේපේ යනට ත ධඳ්තර 

5 ශෙශයක් අත්අඩාගුසට අ ශීය ක ශඳයසේ. ශ ධ 5 ශෙයේශී්ත 

12ශෙශයක් ඉතේප  ්රඳක ත්රතතතසේදී්ත.  

අශප් ආ ක්ෂව අා  ශතොයනේශීය ක ශඳය ඳඩු භේණ්ඩ අතශ්ද 

ශඩටශ්තට්ද 103ක් ිමු ශසකේ ක ශඳයසේ. ශතක යයිට් කූරු 

23 ක් ශතොයනේශීය ක ශඳයසේ. මයන ඉතේප  ඳ පතළ තත්ත්සයනක්. 

ඒ සේශ ප  ශඳෝ ධඳ ිේතය ී්තය crystal powder රීශකෝ රෑ ධ 

250ක් ිමුශසකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ  අතශ්ද ශ ධ ත්රතතත සයේපේ යනට 

ත ධඳ්තර අයනශ  safe houses 13ක් ශතොයනේ ශීය ක ශඳය ඳසත් 

පප රීයන්තය ඕයෙ. ඒ  safe houses 13 ආ ක්ෂව අා  ඳේ ශේ  

ක ශඳයසේ. ත්රතතතසේදී්තශ  ඳැාකු ගිණු ධ 41ක් ශතොයනේ ශීය 

ක ශඳයසේ. ඒ ඳැාකු ගිණු ධසක වටුතුව තිය ධ ව කේ ක ශඳයසේ. 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශ ධ ත්රතතතසේෙයනට ත ධඳ්තරස 

ෙැයට ශතොයනේ ශීය ියටිය තෙප ශවශයකුශ ප ඳැාකු ගිණු ධ  

ිරසේත  ශශපළ  සත්ව ධ ියයනල්කප  ේතත්තතව රීම පට ශ ධ සය 

විට ත ධපූ්දණශයන්තප වටුතුව ව කේ අසත්ත රීයනය මවත් පේ 

පතක් ව ්තයට වැපැක යි.  

ඒ සේශ ප  අශ්රේල් 21සැිර ෙේ මල්ක ව පු ත්රතතතසේදී ්රිේ යනට 

සුළු ස ශයන්ත පසේ ේෙජ ව පු අයනට ශ ධ ත්රතතතසේදී සයේපේ යන 

විිය්ත  -පප ශ ධ රීයන්තශ්ත බුශධි අා ශයන්ත සේ්දතේ ව ය ශශසල්- 

මක් අශයනකුට රුපියනල් කක්ෂ 20 ඳැගි්ත ශීවී ධ ව කේ ක ශඳයසේ. 

ඒ මුෙල්සිම්ත අපි ෙැයට රුපියනල් මිිමයනය 1 ක් ශතොයනේ ශීය 

ක ශඳයසේ.  සුළු ස ශයන්ත ශිෝ ේෙජ ව පු අයනට රුපියනල් කක්ෂ 20 

ීණශ්ත ඒ අයන දීකේ ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප  ත්රතතතසේදී්තට අයනත් 

සේිය 15ක් අපි අත්අඩාගුසට අ ශීය ක ශඳයසේ. ශපෝට්ද 

තයිවල් 4ක් අත්අඩාගුසට අ ශීය ක ශඳයසේ.  පප පැිැදිිමසප 

රීයන්තයට ඕයෙ  ශ ධ අත්අඩාගුසට ශීය ක ශඳය තැවවරුස්ත  

සීේත්ත වරුස්ත  ත්රතතතසේදී්ත සේශ ප ශ ධ රසය  සත්ව ධ  

ශශපළ ශ ධ ියයනල්කට අෙේළස ශවශ ය පම ක්ෂණ වටුතුව ඉතේප 

තේ්දථව තැයව ක ශඳය ඳස. අපි ශ ධ ියශධියන ත ධඳ්තරශයන්ත 

ව ය විවිර විග්රිශේ දී ශ ධ තේතය්තත  ත්රතතතසේෙශේ  තතසභේසයන 

පිිබඳඳස  පසුබි ධ පිිබඳඳස වථේ රීම ප යන ධ ්රපේණයනවට ශිෝ 

අස ය ශසයසේ  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර.  

අල්වයිඩේ තාවිරේයශේ  ඔතේපේ බි්ත කේඩ්ත 2001 සතශ්ද 

තැප්තැ ධඳ්ද 11 සැිරෙේ යශපතාවේශජ ිරජශයනෝ්දක්සකට පි  දු්ත 

අසතතථේශජ   සුළු ශපොශිොතරී්ත 2 700වට සැඩි පිතාතක් මප 

තතථේයශේ  මියන ගියනේ. මතැයදී මියන ගියන තාඛයේස ිතායනටප 

ශවොපපණෙ රීයනකේ රීයන්තය යශපතාවේසට තසප පුළුස්තවපක් 

යැිැ. ඒ අසතතථේශජ යශපතාවේශජ ආ ක්ෂව මූකතතථේයයන සය 

ශප්තටීයයනට ශඳෝ ධඳ ෙැ ධපේ. ශකෝවශේ  ආ ක්ෂව වටුතුව 

පිිබඳඳස තේක ව ස ශයන්ත සේශ ප තේතය්තත  ස ශයන්ත 

අධිතේක්ෂණයන  ඳකසත්  ක්ක යන  ියයනලු ත ධපත් ක ශඳය 

යශපතාවේසට ඒව සළක්සේ ී්තය පුළුස්තවපක් කැබිකේ ක බුශණ් 

යැිැ.  

අශ්රේල් 21 සැිරෙේ කාවේශජ ශඳෝ ධඳ පිපි වීපට වටුතුව වළ 

ත්රතතතසේදී සයේපේ යන ශකෝවශේ  ්රඳක  ටසල් ියයනල්කටප පි  දී 

ක ශඳය ඳස පේ හිතය විධියනට ශ ධ ීරු තභේශජ තෙප ශවශයක්ප 

ේතයසේ. යශපතාවේස  රුියයනේස  මාීක්තතයන  ුතශ ෝපශේ  

 ටසල්සිම්ත ුවශය්ත ශෙවවට  ඕතතශරේිමයනේස  වැයඩේස  

පැශල්ියයනේස  ඉ්තදුීනියයනේස  ඉ්තදියනේසට අසතතථේ ීණයේසක් ඔවු්ත 

පි  දු්තයේ. ඒ රීියප  ටව ශවශයකුට ඒසේ සළක්සේ ී්තය 

පුළුස්තවපක් කැබුශණ් යැිැ. ුතශ ෝපයන යුවළු ශඳොශිෝ ඳකසත් 

 ටසල් ඒ පි  දී ධසිම්ත පසුස වශළේ  ඔවු්තශ  ශ ධ ත්රතතතසේදී 

සයේපේ ශේ  මූකතතථේය ශතොයනේ ශීොතත පි  දීපයි. මහි මක් 

අසතතථේසක් තපයි  ියතායනේස. ඔවු්තශ  ්රරේය වඳවුරු  පුහුණුවී ධ 

වළ ්රරේය තතථේයයන ියතායනේස ශකත ිඳුයේ ීත් ිරතේ  වි ේක 

ස ශයන්ත පි  දු්තයේ. ශ ධ ත්රතතතසේදී සයේපේ යන වියේ  ව ්තය 

සැඩිපු ප ්රිේ  මල්ක ව  ඔවු්ත ශපල්ක රීම ශ ධ වටුතුවසක 

්රමුඛ වේ්දයන ශකෝවශේ  ියදු ව  ක ශඳ්තශ්ත රුියයනේශජ තයේධිපක  

පුටි්ත පැක ුවපේ.  මුවපේ තපයි ශ ධ ත්රතතතසේදී්ත වියේ  රීම ශ ධ 

්රමුඛ වේ්දයනයන ඉුව ව කේ ක ශඳ්තශ්ත. ඒ සේශ ප  ුතශ ෝපයන  

යශපතාවේස  ඳටහි   ටසල් වි ේක ස ශයන්ත ඔවු්ත වියේ  රීම ප 

තඳිේ වටුතුව ව  ක ශඳයසේ. 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශපහිදී මූිමව ස ශයන්ත ශ ධ 

වේ ණයන පිිබඳඳසත් පේ  තඳි්ත ව ්තයට ඕයෙ. අපි ශ ධ පිිබඳඳස 

වථේ ව ය විට අශප් යතැ ධ අයනට අපතව ශසකේ ක ශඳයසේ  අපි 

අවුරුදු ක ික් ශඳෝ ධඳත් මක්ව ජීසත් වුණු පිතාතක් රීයනය මව. 

තපි  අයන වථේ ව ්තශ්ත  අශ්රේල් 21 සැිරෙේ  ිතායනට කාවේශජ 

පළමුසැිර ස ට ශඳෝ ධඳ පිපිම පක් ියදු වුණේ සේශ යි. ඒ ිරතේ 

තප්තශ  බුශධියන  ෙැනුප  අසශඳෝරයන තපඟ මූිමව ස ශයන්තප ශ ධ 

 ශට් අතීතයනත්  අ්තත්දතේක ව ශශ පේකයයනත්  තේතය්තත  

ත්රතතතසේෙයනත් රීයනය වරුණු තැකරීල්කට ීැීනප ශපසැිර 

වේ්දයනයනවදී ඉතේපත් සැෙීත් ශසයසේ.  

අපි ශ ධ පිිබඳඳස වථේ ව ය ශවොට  ශ ධ  ශට් ියනසැිර 

තයේධිපක ස යනේ පප රීයනේ ඔඳ ේතයේ ඳස පතක් ව ්තයට ඕයෙ. 

පට විම්ත ියටි තයේධිපක සරු පතතශෙයේශ ප වේකශේ  ශ ධ  ශට් 

ශඳෝ ධඳ පිපිරුසේ. ශ..ආ්ද. තයනස්දරය හිටපු තයේධිපක ුවපේශ  

වේකශේ  ඉඳකේ අශයක් පතතශෙයේශ ප වේකශේ  ශ ධ  ශට් ශඳෝ ධඳ 

පිපිරුසේ. යමුත්  ඒව ශඳොශිෝ අයනට අපතව ශසකේ අෙ වථේ 

ව යසේ. ඒ ිරතේ ශශ පේකය යනථේ්දථයන  ඒ සේශ ප ුතශරයනට 

පසුබි ධ වූ වේ්දයනයන්ත ශ ධසේ පිිබඳඳස අපි ඉතේපත් සීකීපරී්ත 

වටුතුව රීම ප අස ය ශසයසේ. අපි ශීෝලීයන ත්රතතතසේෙයන පිිබඳඳස 

වථේ ව ය විට  අ  මාීක්තතශයන්ත පැමිස යපක ුවපේ තඳි්ත 

වළ ආවේ යනට මූිමව ස ශයන්ත  ශපයන කාවේශජ ්ර තයයනක් ශයොස 

ශකෝවශේ  ්ර තයයනක්   තේතය්තත  ්ර තයයනක් ඳස ශත්රු ධ ීත ුතුව 

සයසේ. ශපහි මූකතතථේයයනක් කාවේශජ යැිැ.  

ඔඳුවප්තකේට පතව යක   අශ්රේල් 21 සැිරෙේ ශ ධ ියදුවීශප්ත 

ෙසතත ශෙවවට පසුස අශ්රේල් 23 සැිරෙේ ශ ධ ත්රතතතසේදී සයේපේ ශේ  

යේයනවශයනක් ශකෝවශේ  ශවොශිේ ිතා තැයව ඉඳකේ ්රවේ යනක් 

වළේ  කාවේශජ ියදු වූ පිපිම ශ ධ සීකීප ඔවු්ත භේ  ී්තයසේයන 

රීයනකේ.  ඒ සේශ ප  තප්තුවශ්ද යැ ශඟයහි  ්රශශ ශේ  යක  වුණු 

ීැුව ධ ති පිපිම  ධසිම්ත පසුස  අවුරුදු ිත වට ශප  ප ේ ෙැමුසේයන 

රීයනේ ශකෝව ඳකසුව්ත ියයනල්කප පිිබශීය ියටි ශ ධ ත්රතතතසේදී 

සයේපේ ශේ  යේයනවයනේ යැන්ටකේ මිබයනට යවිල්කේ රීජසේ  කාවේශජ 

්රිේ ශේ  සීකීප ඒ ශීොල්ක්ත ී්තයසේයන රීයනකේ. 

ශපහි ක ශඳය තත්ත්සයන  ශපොය ත  ධ ඳැරෑරු ධෙ රීයනය 

වේ ණයන අපි අසශඳෝර ව  ීත ුතත්ශත් යයි  මූකේතයේරූඪ ීරු 

ප්තත්රීුවපිර? යශපතාවේශජ ශඩොයල්ඩ් ර ධප්  රුියයනේශජ පුටි්ත  

මාීක්තතශේ  ශතශ්දතේ ශ ධ  යනය ිැප ශවශයකුප හිතේශීය 

ියටියනේ  ශපප ත්රතතතසේදී යේයනවයනේ මීට අවුරුදු ිත වට 

ඉතතශතල්කේ මියන ගියනේ රීයනකේ. ඔවු්තශ  බුශධි අා   ඔවු්තශ  

ආ ක්ෂව අා  අපිට සඩේ ්රඳකයි සේශ ප ඔවු්තශ  දිුතණු 

අධිතේක්ෂණයන ශවොශතක්ෙ රීයනය වේ ණයන ඔඳ අපි ේතයසේ. 

යතැ ධ විට අපි ශයොේතයසේ. ඒ ත  ධ ඉිළ ුතෙ තේක්ෂණයනක් 

ඔවු්තට ක ශඳයසේ.   යමුත් ශ ධ යේයනවයනේ අවුරුදු ිත වට පතතශතේ 

යැන්ට්ටේප ඒ අයන පුදුපයනට පත් වුණේ. අශප් මිත්ර  ටසල් අටව 

පපණ තේතය්තත  ත්රතතතසේෙයන ප්දෙයයන රීම ශ ධ බුශධි 

විශ ේෂඥයන්ත  -ඔවු්ත ිමුෙේස්ත ශයොශසයි- ශ ධ දියසක කාවේසට 

පැමිණ ියටියසේ. ඔවු්ත බුශධි විශ ේෂඥයන්ත. ඔවු්ත අශප් ආ ක්ෂව 
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අා යන ිේ බුශධි අා  මක්ස අපිට ේෙවු ව යසේ. ඒ  ටසිම්ත ආපු 

තෙප ශවශයකුප පේස ිමු වුණේ. මශකත ිමු ශසච්ච අයන ුවිබ්ත පට 

ශපීන ගියන වරුණක් තපයි අපි  ශයොශසයි  ඔවු්ත ශකොකු තැක  

ීැ්තපවට පත් ශසකේ ියටිය ඳස. අවුරුදු ිත වට ශප  මියන ගියනේ 

රීයනපු ශ ධ යේයනවයනේ මිබයනට ආසේප අපට සඩේ ශකෝව ශේ  

ඳකසුව්තට  ්ර තයයනක් ශසකේ ක ශඳයසේ  ශ ධ පුශීකයනේ  පැරුශණ් 

යැශෙ   ජීසත්ස ඉ්තශ්ත ශවොශිොපෙ රීයනකේ. ශපසැිර තත්ත්සයන්ත 

අපි තැකරීල්කට ීැීනප ඉතේප අස ය සයසේ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ශවොශතක් අවිශජකී 

තත්ත්සයන්ත ුවළ වුසෙ පේ ශ ධ දිය ෙියන ුවළදී තේතය්තත  

ත්රතතතසේෙයන පිිබඳඳස ශපොත පත රීයනසේ ෙැනුප කඳේ ීත්තේ. අශ්රේල් 

21 සැිරෙේ ියදු වූ ත්රතතත සයේපේ යන කුපය ආවේ ශේ ෙ රීයනය 

වේ ණයන පිිබඳඳස ශපොත පත රීයනවීශප්ත කඳේ ීත් සුළු ෙැනුශප්ත 

පේ ශ ධ වේ ණයන රීයන්තයට ඕයෙ. පප ශ ධ ත්රතතතසේදී තාවිරේයයන 

ීැය කීප ට ශ ධ අකුරු ශෙව පේවිච්චි ව ්තශ්ත යැිැ. ශපොවෙ  පප 

ශ ධ වේ ණයන ීැය ශිොඳට ශිොයනකේ ඳැලුසේ. ශකෝවශේ  රීියප 

 ේතය යේයනවශයනකු ශ ධ අකුරු ශෙව යැත්ය ධ අකුරු ිත  පේවිච්චි 

ව ්තශ්ත යැිැ. ශ ධ අකුරු ශෙව ශිෝ අකුරු ිත  පේවිච්චි රීම ප 

ඔවු්තශ  ත්රතතතසේදී සයේපේ යන අිරයන ධ විධියනරී්ත පිිබී්තයේ ඳසක් 

ශප්තනු ධ ව යසේ.  

යශපතාවේශජ තයේධිපක  ඳ ක් ඔඳේපේ රීයනපු ්රවේ යනක් පප 

රීශයනජසේ. "රීිය විශටවත් ශ ධ අකුරු ශෙව ති ශ ධ අකුරු ිත  

ශකෝවශේ  රීියප  ේතය යේයනවශයනකු පේවිච්චි ශයොවළ ුතුවයි. මශතේ 

පේවිච්චි රීම ශප්ත ඔවු්ත ඳකේශපොශ ොත්ුව සය ඔවු්තශ   ේතයයන 

අපි පිිබීැීනපක් ඳසට පත් සයසේ"යි රීයනකේ.  ඒ ිරතේ පපත්  පශ  

ශ ධ වථේශජ රීිය තැයව  ඒ අකුරු ශෙව ශිෝ ඉාග්රීිය අකුරු ිත  

පේවිච්චි ශයොවළ ඳස ඔඳුවප්තකේට පැිැදිිම යක . ශ ධ සයේපේ යන 

පිිබඳඳස රීයනවීශ ධ දී පප කඳේ ීත් ශතො ුවරු  ඒ සේශ ප 

පිටතතතතා්ත පැමිස බුශධි විශ ේෂ ඥයන්ත තපඟ තේවච්ඡේ රීම ශ ධ දීත් 

ශ ධ සයේපේ යන ඉකක්ව ව ්තශ්ත කුපය අයනෙ රීයනය වේ ණයන 

ත ධඳ්තරශයන්ත ඔවු්ත පට රීජසේ. ශ ධ ත්රතතතසේදී සයේපේ යන ්රරේය 

ස ශයන්තප ඳටහි  චි්තතයයනට විරුශරස ශීොඩ යැඟුණු 

සයේපේ යනක්. ඳටහි  චි්තතයයනට විරුශරස ශීොඩ යැඟුණු 

සයේපේ යනව මූිමව ඉකක්වයන ඳටහි  චි්තතයශේ  මූක බීතයන වූ රීුව 

ෙිපට විරුශරස -කුරුතයනට විරුශරස- තට්ත රීම පයි. ඔවු්තශ  

වියේ  රීම  ධසකදී මක් පැත්තරී්ත යශපතාවේ මක්තත් තයපෙ 

පු සැියයන්ත ්රරේය ස ශයන්තප ඉකක්ව ව යසේ.  ශෙසනුස    සුදු 

ිප ක ශඳය අයන.  අපි ීශ ධ භේෂේශස්ත "සුශශෙෝ" රීයනකේ ිඳු්තසය  

සුදු තේක වයන්ත. අපි ීශ ධ භේෂේශස්ත  "සුශශෙෝ" රීයනකේ 

ිඳු්තස්තශ්ත වවුෙ රීයනකේ ඔඳුවප්තකේ ේතයසේ. ශකෝවශේ  සුදු 

ිප ක ශඳය අයන ශපොවු්තශ  ්රරේය ඉකක්වයනක්. යශපතාව්ත 

තේක වයන්ත මක් ඉකක්වයනක්. සුදු ිප ක ශඳය අයන තසත් 

ඉකක්වයනක්. රීුවනු තයතේස ඊළඟ ඉකක්වයන. විශ ේෂශයන්තප 

ඳටහි  චි්තතයයනට විරුශරස වටුතුව ව ය  ශ ධ ේ්තපේෙශයන්ත 

ශපශළය ඔවු්ත ්රරේය ස ශයන්තප ේුව ධ කුරුතයනට විරුශරස 

තට්ත ව යසේ. සක වේනුශජ ශපොවු්තශ  ශවොඩියන ේතතතපු ෙසතට 

තපයි ඔවු්ත තයනග්රිණයන වළේ රීයනකේ රීයන්තශ්ත රීයනකේ ඔවු්තශ  

රීයනපයව ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ අපි  ශ ධ තත්ත්සයන ශත්රු ධ ීත ුතුව 

සයසේ  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. 

පසුගියන පේතශේ  ්රා ශේ  ඉතේප පැරැස රීුවනු ශශස ප්තදි යනක්  

මව සතේසටප ගිිර ීත්තේ අපට පතවයි. මප ියදුවීප 

ඔඳුවප්තකේටත් පතව යක . පප හිතය විධියනට මයන ියදු ශසකේ  

පේතයනක් ීත වුශණ් යැිැ. ශ ධ තත්ත්සයන්ත මක්ව අපි වථේ 

රීම ශ ධ දී  ට ුවළ අා  කීපයනක් ීැය ඳක්තය ඕයෙ  මූකේතයේරූඪ 

ීරු ප්තත්රීුවපිර. බුශධි අා   ආ ක්ෂව අා  ත්රතතතයන්ත ප්දෙයයන -

වියේ - රීම ප ත ධපූ්දණශයන්තප ව ශීය යනයසේ. පප ආ ක්ෂව 

අා සකට ේපශෙතත දීකේ ක ශඳ්තශ්ත  ත්රතතතයන්ත වියේ  වළ ුතුවයි 

රීයනේයි  ඔවු්ත ප්දෙයයන ති වියේ  වළ ුතුවයි රීයනේයි  ශ ධ ත්රතතත 

සයේපේ යන කාවේස -පශ   ට  ඔශේ  ට- ුවළ වියේ  වළ ුතුවයි 

රීයනේයි  මීට ත ධඳ්තර තෙප ශවශයක්ප වියේ  වළ ුතුවයි රීයනේයි. 

පප රීයූ ඒ වථේස ශයොශයනක් විධියනට විශජචයයන ව ්තය පුළුස්ත. 

යමුත්  පශ  අෙිත ඒවයි. ෙැ්ත අශප් බුශධි අා   ආ ක්ෂව අා  

මශතේ වටුතුව ව මි්ත  සැටලී ධ ව මි්ත  ඔවු්ත ශතොයනමි්ත  අත් 

අඩාගුසට ීිරමි්ත  ත්රතතතයන්ත වියේ  රීම ප ති ප්දෙයයන ව   ට 

යනිපත් තත්ත්සයනට ශීය ඒපට වටුතුව ව යසේ. ඒ මක්වප  ශ ධ 

්ර තයයන ුවළ ියාික තයතේසශ  තත්ත්සයන ශත්රු ධ ී්තයසේ 

සේශ ප  මුතතිම ධ තයතේසශ  තත්ත්සයනත් ශත්රු ධ ීැීනප ශ ධ ීරු 

තභේශජ ියටිය අීපැක ුවපේ  විපක්ෂ යේයනවුවපේ යුවළු ියයනලු 

ශශ පේකය යේයනවයන්තශ  සේශ ප  ශ ධ  ශට් ියටිය ියයනලු 

ශශ පේකයඥයන්තශ   ශ ධ  ශට් ියටිය ියයනලු ශශ පේකය 

ක්රියනේවේතා්තශ   ශ ධ  ශට් ශඳෞශර  හි්තදු  රීුවනු ිේ ඉතතකේ ධ 

රීයනය ආීමිව යේයනවයන්ත ියයනලුශෙයේශ ත් ්රරේය සී කීපක් 

ශසයසේ.  

අෙ පසක ය තත්ත්සයන කුපක්ෙ? ියාික තයතේස ඳශයන්ත 

ියටියසේ. ඔවු්ත මුතතිම ධ තයතේස ශෙත තැවශයන්ත ඳකයසේ. මුතතිම ධ 

ශවශයක් මයශවොට  ශඳෝ ධඳයනක් පුපු යිෙ  ශපොය යන ධ ශිෝ 

වියේ යනක් ශසයිෙ රීයනේ තැවශයන්ත ඳකයසේ. ියාික පවුල්සක 

පේතල් යනය ෙරුශසෝ පසේ ශීසල්සකට ශසකේ ඳශයන්ත තපයි අෙ 

ඉ්තශ්ත. මුතතිම ධ පවුල්සක තත්ත්සයනත් ඒවයි. "ශ ධශව්ත කුපිත 

ශසකේ ියාික තයතේස පි  ශෙයි" රීයනේ මුතතිම ධ තයතේසත් 

ඳශයන්ත තපයි ඉ්තශ්ත. ශ ධ ්ර තයයන ශෙපළ තයතේසටත් ඳකපේ 

ක ශඳයසේයන රීයනය මව පැිැදිිමයි. ඊශේ  පේතල් විසිත වළේප 

ේුව රු ්රශශ ශේ  යන ධ තුවුවෙේයනව තත්ත්සයනක් ක බුණේ. යමුත්  ඒ 

්රශශ ශේ ත් ෙරුස්තශී්ත තෙශිය පිතාතක් පේතල්සකට ආශජ 

යැිැ. පේරය ුවළ යන ධ යන ධ ්රසිත්ක  පළ ශසකේ ක බුණේ. පට බුශධි 

අා ශයන්ත ය ධ සේ්දතේ වුශණ් යැිැ. පේරයසක ිැියම ප ය ධ 

පුදුපේවේ යි. තපේත ශසේ අඩවි සේශ ප  විෙුත් පේරය ති මු්රිත 

පේරය විශ ේෂශයන්තප ශ ධ සේශ  ශසකේසවදී මීට සඩේ සී කීපරී්ත 

වටුතුව වළ ුතුවයි.  ශට් තේපයන තඳිේ  ශශ පේකය තතථේස ත්සයන 

තඳිේ  ශ ධ ත්රතතතසේෙයන ුව ්ත රීම ප තඳිේ  තයතේස ත්තසු්ත රීම ප 

තඳිේ  ශයොත්තසු්ත තත්ත්සයන සැළැක්වීප තඳිේ රීයනය ශ ධ 

ියයනල්ශකහිදී පේරයයනට පුළුල් සී කීපක් ති වේ්දයන භේ යනක් 

ක ශඳයසේ. යමුත්  යතැ ධ ශසකේසට පළ සය ්රසිත්ක  පුදුපේවේ යි.  

"පුපු ය රසය ශකොතා 20ක් ේුව ට ගිහි්ත ක ශඳයසේ" රීයනේ පුසත් 

පතව තඳි්ත ක ශඳයසේ පප ෙැක්වේ. ශෙපළ තේක ව ත්තරේයයන 

ිරශයනෝතයයන ව ය අශප් ප්තත්රීුවප්තකේ  "ේුව ට ිමුෙේස මපේ  

ිමුෙේ වඳවුරු ේුව ට මපේ  ඒ ඔක්ශවෝප අයි්ත ව ්තය" රීයනේ 

පසුගියන වේකශේ  දිීටප රීජසේ. යමුත්  "ේුව  ඳකේී්තය අපට 

ිමුෙේස මස්තය" රීයනේ ඊශේ -ශපශ්දෙේ මුවප්තකේ රීජසේ. පප ඒ 

ීැයත් තුවුව ශසයසේ. ශපොවෙ  ිමුෙේශජ ක ශඳය සැෙීත්වප 

මුවප්තකේ ඒ විධියනට ශත්රු ධ ශීය ක ශඳයසේ. මසැිර 

්රසිත්ක සිම්ත තෙප ශවශයක්ප බියනට පත් ශසයසේ. තපේත ශසේ 

අඩවි සැඩ ව ්තශ්ත පුදුපේවේ  විධියනටයි. ඒසේට විරුශරස වටුතුව 

ව යශවොට  පේරය ිරෙිත ීැය ති ශසයත් ශයොශයනක් ශශසල් 

රීයනයසේ. යමුත්  ශ ධ තත්ත්සසකදී මූිමව ස ශයන්තප පේරයශේ  

සී කීපත් පැිැදිිමස ශත්රු ධ ීැීනප ඉතේප අස යයි.  

බුශධි අා ශේ  සේ්දතේ අනුස  ්රරේය ස ශයන්ත ශ ධ ත්රතතත 

තාවිරේයයනට කාවේශජ ක්රියනේවේම ස ියටි්තශ්ත  150වට අඩු 

තාඛයේසක්.  ශපයනට ත ධඳ්තරස ියටි්තශ්ත මුතතිම ධ තයතේසශී්ත 

150වට අඩු තාඛයේසක් ය ධ  අපි අශයක් ියයනලු මුතතිම ධ තයතේස 

ශ ධ ත්රතතතසේදී සයේපේ යනට තල්ලු ව යසේෙ? අපට අවුරුදු 30ව 

ුතශරශේ  අත් ෙැකී ධ ක ශඳයසේ. ්රරේය ස ශයන්තප 19 0 ෙ වශේ  

මුල් භේීයන ීත්ශතොත්  මල්ටීටීඊ තාවිරේයශේ  ්රිේ සක 

ආ  ධභයනත් තපඟ අශප් ියාික තයතේස ශෙපළ තයතේස ශවශ හි 

ශකොකු තැවයනක් යක  ව  ීත්තේ. ිැප ෙමිළ තේක වශයනක්ප 

මල්ටීටීඊ ත්රතතතසේදී තාවිරේයශේ  තේපේජිවශයනක්යන රීයනේ තැව 

ව ්තය පට්ත ීත්තේ. ඒ ුවළ තේක ව තපගියන යැක ස ගියනේ. 

තාහිඳියනේස යැක ස ගියනේ. ියාික ති ෙමිළ තයතේස අතශ්ද 

අවි තසේතයන  තැවයන ිේ බියන රීයනය ියයනල්ක යක  වුණේ. ඒ ුවළ අපි 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ශස්ත වුණේ. ුතශරයනත් මක්ව ශ ධ ිැප ශෙයනක්ප ෙැඩි ඳකපෙපවට 

කක් වුණේ. 

1983 වළු ජූිමශයන්ත ශෙපළ තයතේසශ  සත්ව ධ  ෙමිළ ජීවිත 
වි ේක ස ශයන්ත වියේ  රීම ප ිරතේ ෙමිළ තරුණයි්ත වි ේක 
ස ශයන්ත මල්ටීටීඊයනට යදී ගියනේ. මල්ටීටීඊයන  ක්ක පත් ශස්තය 
19 3 වළු ජූිම ියශධියන ්රරේය වේ ණයනක් වුණේ. අපි ෙැ්ත වල්පයේ 
ව ්තය ඕයෙ  මල්ටීටී තාවිරේයයන  ක්ක පත් වුශණ්  ඒ ුතශරයන 
අවුරුදු ක ිවට දි ීැතතසුශණ් යයි රීයනේ. මූිමව ශශ තපයි ියයනලු 

ෙමිළ තයතේස ශවශ හි අපි අවි තසේතයන ක යනපු මව. ශපතැයදී 
ියාික  ෙමිළ  මුතතිම ධ තයතේසශ  තැව  බියන  අවි තසේතයන යැක  
රීම පට  තමු්තයේ්තශතේකේ  අපි ිැප ශවශයක්ප  ඉතේ සීකීශප්ත 
වටුතුව ව ්තය රීයනය ශීෞ සීනයන ආයනේචයයන පප ව යසේ. ශ ධ 
ීරු තභේස ිරශයනෝතයයන ව ය ශශ පේකය පක්ෂ යේයනවයි්ත 
සේශ ප  ආණ්ඩු පක්ෂශේ  සේශ ප විපක්ෂශේ  පැක  යපක සරු  ශ ධ 
තභේශස්ත පිට ියයනලුශෙයේශී්තප පප වේරුසව ඉල්ලීපක් 
ව යසේ. මල්ටීටීඊ ුතශරශේ  ආ  ධභශේ දී ෙමිළ තයතේස ශෙත ඳකපු 
ආවේ යනට  ශ ධ ්ර තයශේ දී මුතතිම ධ තයතේස ශෙත ඳක්තය මපේ.  

ශ ධ ීරු තභේශජදී අශප් ආෙ ණීයන ියාික-ශඳෞශර තයතේස ශී්ත  
ශ ධ මුළු  ශට්තප  පප ඉතේ ශීෞස ශයන්ත ඉල්ලීපක් ව යසේ. ශ ධ 
තත්ත්සයන ඉක්පිර්ත ශසයතත ව  අපට  ශට් තතථි  තේපයනක් යක  
ව  ී්තය පුළුස්ත.   යමුත් තපි  අ්තතසේදි තාවිරේය තපේත 
තේක ශසේඅඩවි ි ිේ ව ය ්රවේ   ිරකුත් ව ය සැරැදි ්රසිත්ක   
තයතේස ශයොපඟ යනැවීප  අතතය ්රචේ  ුවිබ්ත ියාික-මුතතිම ධ 
තයතේස අතශ්ද ඈත් වීපක් යක  වුශණොත්  මුතතිම ධ තයතේසට 
ශකොකු බියනක් යක  වුශණොත්  ඒ අයන ශජීශයන්ත ශ ධ ත්රතතතසේදි 
සයේපේ යනට යදිකේ යනයි.  

තේපේයයශයන්ත මුතතිම ධ තයතේස ශසශතය ීපවට ගියනේප  
ියාික ී ධපේයයනවට සැඩියන ියටිය තරුණ පිතාත සැඩියි රීයනේ පප 
ෙැවකේ ක ශඳයසේ. පශ  අත් ෙැකීප පප ශ ධ රීයන්තශ්ත. අපි ඒ 
තරුණ පිතාත ආ ක්ෂේ ව  ී්තය ඕයෙ. ඒ ශීොල්ක්ත රීියශතේත්ප 
ශ ධ ත්රතතතසේදි සයේපේ යනට යදිකේ යන්තය ශේතය ශිොඳ යැිැ. 
ඒවට වළ ුතුව මවප ශෙයන තපයි  අශප් ආ ක්ෂව ිමුෙේ  
ශපොලීියයන  බුශධි අා  ආ ක්ෂව ශපශිුත ධසකදී  ඉතේ සීකීශප්ත 
වටුතුව රීම ප. මුතතිම ධ තයතේසශ  හිත් තාශේතශ්ත යැක ස  ඒ 
අයනශ  ියත්සකට ශජෙයේසක් ම්තශ්ත යැක ස  ආ ක්ෂේස යුවළු 

ියයනල්ක  අපි ශෙයසේයන රීයනය අෙිත ඒ අයනට යක  ශස්තය ඕයෙ. ඒ 
ුවිබ්ත තපයි මුතතිම ධ තයතේස ශ ධ ත්රතතතසේදි සයේපේ යනට යනෙප 
සළක්සේ ීැීනපට අපට පුළුස්තවප කැශඳ්තශ්ත. ඒ ිරතේ අපි ශ ධ 
වරුණු තැකරීල්කට ශීය වටුතුව ව යසේ සේශ ප ශ ධ අත් 
ෙැකී ධ  ශ ධ පිිබඳඳ යක  වුණු තත්ත්සයන්ත ියයනල්ක පිිබඳඳස මක්ස 
ක්රියනේ රීම ශ ධදී මූිමව ස ශයන්ත අශප් ආ ක්ෂව ිමුෙේ ශවශ හි  
බුශධි අා  ශවශ හි වි තසේතයනක් ක  යන්තය ඕයෙ. ආ ක්ෂව අා  ති 
බුශධි අා  ශවශ හි වි තසේතයනක් තැබීප තපයි මූිමව ස ශයන්ත 
අස ය ස්තශ්ත. ඒ අයනට ශේතය ක ශඳය ියයනලු ඳකතක පප කඳේ දී 

ක ශඳයසේ.  

අලුත් ආ ක්ෂව ශල්ව ධස යනේට -තය ේල්  ේ්තත 
ශවෝට්ශට්ශීොඩට- පප රීයනේ ක ශඳයසේ  "අස ය ඕයෙප 
ආවේ යනවට ආ ක්ෂව  ිමුෙේ ්රරේීන්ත තපඟ තේවච්ඡේ ව  අස ය 
තී්තදු  තී ණ අ ශීය සැඩ ව ්තය. ඒ ීැය රීියප ශජකේසව 
ප ශී්ත රීියප ඳේරේසක් යැිැ." රීයනේ.   "ිමුෙේසට ඳකයන දීකේ 
යැිැ. මීට සැඩියන ඳකයන ශේතය ඕයෙ." රීයනේ  තපි  අයන පේරය 
ුවළ රීයනයසේ පප අිශීය හිටියනේ. ිමුෙේසට ඳකයන ශේතය ඉක තා 
ව  ීත් රීියප ශෙයනක් පශ  අශත් යැිැ. පප ඒ ියයනල්ක ිදිිය ීනක  
ඳකතකත් තපඟ කඳේ දීකේ තපයි ක  ශඳ්තශ්ත. ිදිිය ීනක යන ීැතට් 

ව  ඒ ඳකතක දු්තයේට පතතශතේ ුතෙ ිමුෙේපක  පශිේෂත ශතේයේයේයනව 
පිත්පයනේ ව පු ්රවේ යනක් ඔඳුවප්තකේට පතව යක . පශිේෂත 
ශතේයේයේයනව පිත්පයනේ රීජසේ  "ශපයන ප්දෙයයන ව ්තය අපි 
ඉල්ලුශජ pushbike මවක්. අපට ශිොඳ motorcycle මවක් 

කැබුණේ." රීයනේ. ඒ ශපොවෙ  ත්රතතතසේදී්ත ප්දෙයයන රීම ශ ධ ීැතට් 
ිරශජෙයයනත් තපඟ ිරෙිශතේ ඒ අයනශ  අෙිතත පතාදි තේවච්ඡේ ව  
ආ ක්ෂව වටුතුව  ක්ක පත් රීම පට දු්තය සීකී ධ ඒ 
ආවේ ශයන්ත ියදු ශසයසේ. අපි ෙැ්ත බුශධි අා   ්රක තාවිරේයයන 
ව ශීය යනයසේ. ආ ක්ෂව අා  ්රක තාවිරේයයන ව ශීය යනයසේ. 

ශපොලීියයන ත ධපූ්දණශයන්ත ්රක තාවිරේයයනවට කක් ව යසේ. 
ශපොලීියයනට වි ේක වියේ යනක් ශසකයි ක බුශණ්. පප ශපොලීියයන 
භේ ශීය පේත ිත යි. ශ ධ පේත ිත  ීත්තේප අශ්රේල් පේතශේ  
21 ශ ධ ියදුවීප ශස්තය විම්ත ශ ධ  ශට් තයතේසට පප ශපොලීියයන 
භේ  ීැීනප ීැය පැිැදිිමසප පැිැදීපක් ක බුණේ. පප ඒව 
රීයන්තයට ඕයෙ. පත් රසය ප්දෙයයන ියදු වළේ. ඒ සේශ ප  ශට් 
පේතල් ෙරුශසෝ යුවළු ියයනලුශෙයේ ඳක්පි දිවුරුප දු්තයේ. අපි 
ත්රිපිටවයන තේක ව ේරුපයනක් රීම ප  ශකෝව ේරුපයනවට ශයනෝතයේ 
රීම ප  පත් රසය ප්දෙයයන  ශපොලීියශේ  අා  ්රක තාවිරේයයන රීම ප 

ියදු වළේ.  

පසු ගියන අවුරුදු ුවශ්තදී වියප්පු ටිව අල්කේ ී්තයසත්  
ශපොලීියයනට ඳකයනක් දීකේ ක බුශණ් යැිැ. ඒ වළ ුතුව ශශසල් 
ව ්තය ීනක  තාශ ෝරයයන ව  ක බුශණ් යැිැ. ඒ ටිව වළේ. පප 
ශපොලීියයන භේ  ී්තයශවොට ශපොිමතත තතථේය 30වට සේිය යැිැ. 
ඒ රීයන්තශ්ත  ශපොිමතත තතථේය 30වට මව සේියයනක්සත් යැිැ. 

මශිප තපයි ශපොලීියයන සැඩ ව  ක බුශණ්. ඒ ියයනල්ක පිිබඳඳස 
අලුශත්ත වටුතුව වළේ. ශපොලීියයනට අලුත් මුහුණුස ක් දීකේ ඒ 
වටුතුව වළේ. යමුත්  ශකෝවශේ  ක ශඳය ්ර තයයනක් අශප්  ටට 
වඩේශීය සැටිකේ අ  ියයනලු ශශසල් යනටපත් ශසකේ   තපි  
අයනශ  ක ශඳය අයසශඳෝරයන ිරතේ ඒව ශ ධ  ශට් ්ර තයයනක් 
විධියනට වථේ ව ්තය පට්ත අ ශීය ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ පප 
්රරේය ස ශයන්තප රීයනයසේ ශ ධ  ශට් තයතේස බියන ශස්තය 
වුසපයේසක් යැිැ රීයනේ. ආ ක්ෂව අා  ඉතේප තේ්දථවස ශ ධ 
වටුතුව ඉෂතට ව  ක ශඳයසේ. අපි ශිොඳ ්රක ඵක ශප්තසකේ 

ක ශඳයසේ. ියයනයනට 99ක් අත් අඩාගුසට අ ශීය ක ශඳයසේ. අෙත්  
ශිටත්  සැඩිප වුශණොත් ෙසතත ුවයක් යුවළත ියයනලු ශෙයේප අත් 
අඩාගුසට ී්තය  -ියයනයනට ියයනයනක්- අශප් බුශධි අා  වටුතුව ව  
ක ශඳයසේයන රීයනය මව පප පැිැදිිමස රීයන්තයට ඕයෙ. අෙ ේශෙත් 
පප බුශධි ්රරේිර්ත තපඟ  තේවච්ඡේ වළේ. පප දියපතේප ේශශ 
ිසත ිමුෙේපක සරු  බුශධි අා  අරයක්ෂසරු රීයනය  ශ ධ ිැප 
ශවශයක් තපඟප තේවච්ඡේ ව යසේ. තේක ව ආ ක්ෂව පණ්ඩකයන 
ෙසතත ුවයවට  ිත වට සතේසක් තපයි රැතත ශස්තශ්ත. යමුත්  පප 
ේශශ ිසත ඒ ශීොල්ක්ත තපඟ තේවච්ඡේ ව  ව  ශ ධ සැඩ 
පිිබශසළ ඉතතත ිට අ  ශීය යනයසේ. ශ ධශක් පප රීියදු 

අඩුපේඩුසක් යක  ශස්තය ශේතශ්ත යැිැ. යමුත්  මව ශෙයනක් 
රීයන්තය ඕයෙ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  ත්රතතතසේෙයන රීයනය මව 
ශකෝවශේ  ශවොශිේෙ  ශවොතැයෙ   ශවොයි ශසශල්ෙ රීයනය මව 
වේටසත් රීයන්තය පුළුස්තවපක් යැිැ. ඒව ශඩොයල්ඩ් 
ර ධෆතටසත්  පුටිාටසත්  ඒ සේශ ප ඉ්තදියනේශජ ශපෝදි 

අීපැක ුවපේටසත්  වේටසත් රීයන්තය පුළුස්තවපක් යැිැ. 
ත්රතතතසේෙශේ  තතසභේසයන ඒවයි. මශිප රීයන්තය පුළුස්ත ය ධ 
ශකෝවශේ  අශයක් ඳකසත්  ටසකට ත්රතතතසේදි ්රිේ  මල්ක 
ස්තශ්ත යැිැ. මශිපය ධ ඒ ශීොල්ක්තට ඒව සළක්සේ ී්තය 
ක බුණේ. ඒව තපයි ත්රතතතසේෙයන රීයන්තශ්ත. ඒව ිරතේ අපට වළ 
ිැරී ියයනලු ශශ අපි ව යසේ. ශ ධ පිිබඳඳස රීියප තැයව 
අඩුපේඩුසක් ශයොශස්තය ේපතාප ක්රියනේපේ්දීයන්ත අ ී්තයසේ. 
තේපේයයශයන්ත පනුෂයයන්ත විධියනට අශප් අඩුපේඩු ක ශඳ්තය 
පුළුස්ත. සැඩ ව ය ආ ක්ෂව අා ශේ  අයනශ  යන ධ යන ධ 

අඩුපේඩුව ධ ක ශඳ්තය පුළුස්ත. ශඳොශිෝ ශසකේසට ියයනයනට ියයනයනක් 
අාී ත ධපූ්දණ මිිරසු්ත ශකෝවශේ  යැිැ. යමුත් ශ ධ ්ර තයයන ුවළ 
අපට වළ ිැරී ේපතාප ශශ අපි ඉෂතට ව යසේ.  ෙැ්ත අපට ඉතේපත් 
සැෙීත් ස්තශ්ත  ශට් තේක ව තපන්යනයි. ියාික  ෙමිළ  මුතතිම ධ  
පැශල්  ඳ්දී්ද ියයනලු තය ශවොටතතසක තපන්යන තාහිඳියනේස අපි 
 ක්ක පත් ව  ී්තයට ඕයෙ. පප තැපවිටප ආීමිව යේයනවයන්ත  
පූතවුවප්තකේ යනය ඒ තෙප ශවශයක් මක්වපත් තේවච්ඡේ 
ව ්තශ්ත ිැප ශසශල්ප අපි මවට මවුව ශසකේ තපන්ශයන්ත සැඩ 
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ව මුයි රීයනේයි. මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පප ඉතේප 
ශීෞ සශයන්ත ඉල්කේ ියටියසේ ශ ධ සේශ  ්ර තයයනවදී ශ ධ ීරු 
තභේස ුවළත් මරීශයවේට යන්ල්ක දික් ව ්තශ්ත යැක ස ශ ධශක් 
ක ශඳය ඳැරෑරු ධ තත්ත්සයන වරුණේව කේ ශත්රු ධ ී්තය රීයනේ. 
විශජචයයන අස යයි. යමුත් ඒ විශජචයයන තේරේ ණ වියන ුතුවයි. 

ශශජ  තිීත විශජචයයන  ඒ සේශ ප ශතො ුවරු ශයොෙැය ව ය 
විශජචයයන  අයසශඳෝරශයන්ත ව ය විශජචයයන ශඳොශිෝ හිතත 
ශශසල් ඳසට පත් ශසයසේ. අපට ීැඹුරු ශෙයනක් අස යයි. අපට 
පිරුණු ශෙයනක් අස යයි. අපට  පතාපූ්දණ ශෙයනක් අස යයි.  
ශකෝවශේ  ඕයෙප  ටව ශපසැිර ්ර තයයනක් යක  වුණේප  ශට් ිැප 
ශවශයක්ප මවට මවුව ශසයසේ. ීරු විපක්ෂ යේයනවුවපේ ශපප 
ීරු තභේශජ යැතත් පප මුවපේට තතුවක ස්තත සයසේ. මුවපේ හිටපු 
ිමුෙේපක සරුත් තපඟ යවිල්කේ  ආ ක්ෂව වටුතුව ත ධඳ්තරශයන්ත 
ශප්තය ශ ධසේ තැකරීල්කට ී්තය රීයනේ මුවප්තකේශ  ශයනෝතයේ 

පේකේසක් දු්තයේ. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ෙ  විපක්ෂශේ  ෙ ඳක්තශ්ත 
යැක ස ිැප  ශවයේප මවුව වියන ුතුවයි. ශ ධ ීරු තභේශජදී පප 
වයීේුවශස්ත වුසත් රීයන්තයට ඕයෙ තපි  අයන හිතේශීය 
ඉ්තශ්ත ශ ධ තාවිරේයශේ  යේයනවයනේ පප රීයනේයි. ඒ ත පට පට 
තපයි ීි්තශ්ත. යමුත්  ශ ධව ශත්රු ධ ී්තය ඕයෙ. ශ ධ ීැය 
ශයොශත්රු ධවපට තපයි ශ ධ විධියනට යන්ල්ක දික් ව ්තශ්ත.  
ශ ධව අපි තෙප ශවශයකුශ ප සීකීපක්. තමු්තයේ්තශතේකේට 
අපට ශශ පේකයයන ව ්තය  තමු්තයේ්තශතේකේට  අප ට  ආණ්ඩු 
ව ්තය  ටක් ක ශඳ්තයට ඕයෙ. ශ ධ සේශ  පුළුල් තේතය්තත  

ත්රතතතසේදී සයේපේ යනක් යවිල්කේ  ටක් වියේ  ව යශවොට  අපි 
ත්රතතතසේදී ක්රියනේස  ශට්ත මිබයනට ෙප්තශ්ත ශවොශිොපෙ රීයනේ ිැප 
ශවශයක්ප අත්සැල් ඳැඳ ශීය තපන්ශයන්ත මවට මවුව ශසකේ 
ශ ධ වේ ණේස ත ධඳ්තරස වටුතුව ව ්තයට ඕයෙ.  

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර   පශ  වථේස අසත්ත රීම පට 
ශප  පප ඉතේපත් ශීෞ සශයන්ත ියයනලු ශශ පේකය පක්ෂ 

යේයනවයි්තශී්ත  ියයනලු පැක  යපක සරු්තශී්ත -ශ ධ ීරු තභේස 
ිරශයනෝතයයන ව ය ීරු ප්තත්රීසරු 225 ශෙයේශී්තප-  ශ ධ  ශට් 
ියයනලු ආීමිව යේයනවයි්තශී්ත ිේ ඒ තෙප ශවශයකුශී්තප 
යැසත යැසතත් ඉල්කේ ියටි්තශ්ත අපි මවට මවුව ශසකේ 
මරීශයවේට යන්ල්ක දික් ව ්තශ්ත යැක ස  සැ දිවේ ශයනෝ රීයනේ 
මව මක්ශවයේට ශෙොතත පස ්තශ්ත යැක ස ශ ධ ක ශඳය තත්ත්සයන 
ශත්රු ධ අ ශීය  ශ ධ ්ර තයයනට මුහුණ දීකේ ශ ධ  ශට් ජීසත් සය 
තයතේසට තේපවේමී ිරෙිතත තපේතයනක් ශීොඩයඟ්තයත්  තුවටි්ත 
ිරෙිශතේ ියටිය තපේතයනක් ශීොඩයඟ්තයත් වටුතුව ව ්තය රීයනේ.  

පේතල් යනය ෙරුස්තට ිරෙිශතේ පේතකට යන්තය   තශේ  

ශතේසවයනේට  තශේ  වේ්දයනේකසකට යන්තය  සයේපේතාවයන්තට 
ිරෙිශතේ තප වටුතුව ව ්තය  ශීොවියනේට  ව ධවරුසේට තප 
ක්ශෂේත්රශේ   ආයනතයසක සැඩ ව ්තය  තමු්තයේ්තශතේකේට 
අපේතයේා සක  ආයනතයසක සැඩ ව ්තය අස ය ිරෙිතත පතාත යන 
ිේතය අපි ියයනලුශෙයේ මවට අත්සැල් ඳැඳී්තය ඕයෙ. ඒ ිරතේ 
පප ශීෞ සශයන්ත මයන ඉල්කේ ියටිමි්ත පශ  වථේස අසත්ත 

ව යසේ. තතුවක යි  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
තතුවක යි  ීරු තයේධිපක ුවපේට.  

මීළඟට  ීරු (පිේචේ්දයන) ආශු පේ ියාි ප්තත්රීුවපේ. ීරු 

ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේට වියේඩි ිතව වේකයනක් ශස්ත ව  

ක ශඳයසේ. 
 

[අ.භේ. 5.14] 
 

ගරු (මහාචාර්ය) ආ ස මාරියංහ මහතා 
(ேொண்புேிகு (மபரொெிொியர்) ஆசு ேொரெிங்க) 

(The Hon. (Prof.) Ashu Marasinghe) 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  අක ීරු තයේධිපක ුවපේ වථේ 

වළේට පසුස  පට වථේ ව ්තය අසතතථේස කඳේ දීප ීැය ඔඳුවපේට 

තතුවක ස්තත ශසයසේ. විශ ේෂශයන්ත පේතතකු ඉතාෙේ ියදු වූ ඒ 

අසේතයේස්තත ියදුවීප ිරතේ මියන ගියන ියයනලු ශෙයේශ ප පවුල්සක 

අයනට අපශ  ෙැඩි ශ ෝවයන ්රවේ  ව  ියටියසේ. ඒ සේශ ප තසප 

ශ ෝිල්සක ්රක වේ  කඳය ියයනලු ශෙයේටප ඉක්පිර්ත සුසයන 

කැශේසේ රීයනකේත් අපි ්රේ්දථයේ ව යසේ.  

ශ ධ ියදුවීප ි ිේ අෙ අපි අශප් තේක ව ආ ක්ෂේස ්ර තය 

ව මි්ත ියටියසේ. අක ීරු තයේධිපක ුවපේ ්රවේ  වළේ සේශ ප  

පට විම්ත වථේ ව පු ීරු දුමි්තෙ දිතේයේයනව ප්තත්රීුවපේත් ශ ධ 

ීැය ්රවේ  වළේ. අපි පේ්දිමශ ධ්තුවස ිැටියනට තේමූහිවස 225 

ශෙයේප ශ ධ වේ ණශේ දී සීරීස ුතුව ශසයසේ. පප හිතය විධියනට 

ශ ධ අසතතථේශජදී වථේ ව පු ශඳොශිෝ ප්තත්රීසරු්ත සේශ ප  

විම්ත වථේ ව පු ප්තත්රීසරුත් ශ ධ ීැය වථේ වළේ. අපි තේක යනක් 

ිැටියනට  ශ්රී කේාකීයන තේක යන ිැටියනට අෙ මවමුුව ශසකේ ඉ්තශ්ත  ශ ධ 

තේතය්තත  ත්රතතතසේෙයන මය ධ අපි ෙැවපු යැක  ත්රතතතසේෙයනක්  

ප්දෙයයන ව ්තයටයි. ඒ ිරතේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියටිය 

ියයනලුශෙයේශී්තප පප ශඳොශිොප ශීෞ සශයන්ත ඉල්කේ ියටියසේ  

මරීශයවේට යන්ිම දිගු ව ී්තශ්ත යැුවස තේක ව ආ ක්ෂේස ත  

ව ්තය ියයනලු ශෙයේප මවුව ශසමු රීයනේ. ශපොවෙ  2009 ියට 

2019 ෙක්සේ වේකයන ුවළ ියදු වූ ියශධි ෙේප ුවළදී  අපි විවිර 

ආවේ ශයන්ත තේක ව ආ ක්ෂේස ීැය ්ර තය වළේ.   

තේක ව ආ ක්ෂේස ීැය වථේ ව ය ශවොට  විශ ේෂශයන්ත අපි 

පසුගියන ෙසතතසක ඉල්ලීපක් වළේ  තේක ව ආ ක්ෂේස ීැය සැඩිප 

අත්ෙැකී ධ ක ශඳය  ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ඉ්තයේ ෆීල්ඩ් පේ්දෂල් 

ීරු ත ත් ශෆෝතශතේවේ පැක ුවපේට තේක ව ආ ක්ෂේස 

ත ධඳ්තරශයන්ත වූ සීකීපක් කඳේ ශේතය රීයනය වේ ණයන 

ත ධඳ්තරස. පප හිතය විධියනට ශ ධ ීැය හිටපු තයේධිපක  

ස්දතපේය විපක්ෂ යේයනව පහි්තෙ  ේතපක්ෂ පිත්පයනේත් ්රවේ  

වළේ. ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ප්තත්රී වණ්ඩේයනප ිැටියනට අපිත් අක ීරු 

තයේධිපක ුවපේශී්ත ඉල්ලීපක් වළේ. ෙැයට අපි    ශෙශයකු ඒ 

තඳිේ අත්ත්ත ව  ක ශඳයසේ. අපි ියයනලු ශෙයේප ඉල්කේ ියටි්තශ්ත 

ත ත් ශෆෝතශතේවේ පැක ුවපේට සීකීපක් කඳේ දීකේ  මුවපේශ  

අත්ෙැකීප තේක ව ආ ක්ෂේස ශසනුශස්ත කඳේ ී්තයයන රීයනය 

වේ ණයනයි.  

ආ ක්ෂේස ීැය තේවච්ඡේ ව ය ශවොට  අෙ ශකෝවශේ  දිුතණු 

වී ක ශඳය තේක්ෂණයන ීැය  අෙ ශකෝවශේ  පසක ය ආ ක්ෂව 

පශරතී්ත ීැය අපි තේවච්ඡේ ව යසේ. ඒ ිරතේ ශ ධ  ශට් තේක ව 

ආ ක්ෂේස  ආ ක්ෂේ ව  ීැීනප තඳිේ අස ය මසැිර තේක්ෂණ 

තේකයනක් අශප්  ශට් යක  රීම පත් ඉතේප අස යයි. ඒ ිරතේ අපි 

විශ ේෂශයන්ත තේවච්ඡේ වළ ුතුව ශසයසේ  ශ ධ  ශට් තයතේස ීැය 

ක ශඳය ඒ තේක පශරක යන ආ ක්ෂේ ව ී්තශ්ත ශවොශිොපෙ 

රීයනකේ. විශ ේෂශයන්ත ශකෝවශේ  අශයක්  ටසක biometric 

database, ඒ රීයන්තශ්ත වතස ෙත්ත පශරක  භේවිත ව යසේ. අපි 

ේෙේි ණයනවට අශප් ිැඳුනු ධපත ීිරමු. අශප් ිැඳුනු ධපත ී්තය 

ගියනේප ඉදිතාපත් ව ය වතස ෙත්ත ි ිේ biometric database 

මවක් ශ ධ  ටටත් අස ය ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒ ුවිබ්ත අපට 

ිැරීයනේස කැශඳයසේ  තේක ව ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත විවිර 

තී ණ ී්තය ක ශඳය අසතතථේ සැඩි ව ී්තය.  

 පඩවකපුශජ ෂතායනේ වි තසවිෙයේකයනක් ීැය ෙැයට තේවච්ඡේ 

ශසයසේ. ශ ධ අසතතථේශජදී අපි අක ීරු තයේධිපක ුවපේටත්  ීරු 

අීපැක ුවපේටත් ශයනෝතයේසක් ඉදිතාපත් ව යසේ. ඒ සේශ ප පපත්  

වේවි්තෙ තයනස්දරය ප්තත්රීුවපේත් අෙ ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත 

පේ්දිමශ ධ්තුවසට ශපෞශීිමව ප්තත්රී ශයනෝතයේසකුත් ඉදිතාපත් 

වළේ. ශ ධ ශයනෝතයේශස්ත අපි රීයන්තශ්ත ශ ධ දියසක වථේ ඳිට 

කක්සය ශ ධ ්ර තයවේම  Batticaloa Campus (Pvt.) Limited 

රීයනය ආයනතයයන ති ඊට අයනත් ශීොඩයැන්ිම ියයනල්ක  තයනට 

පස ේ  ශීය ශ ධ ආයනතයයන "පඩවකපුස වි තසවිෙයේකයන" ශකත ය ධ 

ව ්තය රීයනය වේ ණයනයි. ශපොවෙ  ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත ක්රියනේ 

ව ය හිතතබුල්කේ පැක ුවපේත් ඒවට වැපැත්ත ්රවේ  ව ය 

ආවේ යන ඊශේ  පප රූපසේහිීන යේිමවේසිම්ත ෙැක්වේ.  
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

පසුගියන දියව තතස්දණසේහිීන යේිමවේශජ " ුව ඉ " 
සැඩතටියට පපත්  පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේත් තිභේගි වුණේ. 
ඒ අසතතථේශජදී පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ අශප් ආ ක්ෂව 

ිරකරේතා්ත 11ශෙශයකු මියන ගියනේයන රීයනය වේ ණයන ්රවේ  වළේ. 
අපි ඒ ශසකේශජ ඒ ්රවේ යන ත ධඳ්තරශයන්ත ්ර තය වළේ. ඒ 
අසතතථේශජදී මුවපේට පප පැිැදිිමසප ්රවේ  වළේ  මිීන පක ්ත 
ශශ පේකයයන ව ්තය මපේයන රීයනකේ. ඒ සේශ ප ඒ ිරශජෙව 
පිත්පයනේත් ්ර තය වළේ  "ශ ධ ීැය ඔඳ සී කීශප්තෙ 
රීයන්තශ්ත?" රීයනකේ. මහිදී තේක ව ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත 
ීැටලුසක් යක  වූ ිරතේ ඒ අසතතථේශජදී ඒ " ුව ඉ " සැඩතටියට 
තිභේගි වූ ප්තත්රීස යනේ ිැටියනට පප අප ේර පම ක්ෂණ 
ශෙපේ්දතශ ධ්තුවසට පැමිසල්කක් වළේ  ශ ධ ීැය සිේප 

පම ක්ෂණයනක් ව ්තය රීයනකේ. ඊශේ  පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ 
අප ේර පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවසට ගිහිල්කේ තේක්ෂි දීකේ මිබයනට 
යවිල්කේ රීජශජ ශපොවක්ෙ? මුවපේ වථේ ව ්තය විම්ත ඒ වථේස 
රීජශජ ආශු පේ ියාි ප්තත්රීුවපේයන රීයනකේ මුවපේ රීජසේ. පප ශ ධ 
වථේ ව ්තශ්ත පේ්දිමශ ධ්තුවශජදීයි. සීකීශප්ත ුතුවස  ිිෙයන 
තේක්ෂියන යක  පේ්දිමශ ධ්තුව ප්තත්රීස ශයනකු ිැටියනට පප රීියෙේව 
මසැිර ශෙයනක් ්රවේ  ව ්තශ්තසත් යැත. මප ිරතේ පියනල් 
ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ රීයනය ඒ ්රවේ යන ෙැඩි පිිබකුශක්ත ුතුවස පප 
ඳැිැ  ව යසේ. පප මශිප ්රවේ  ව ය ශවශයකු ශයොශසයි. 

පප රීයනපු ශෙයනක් සීකීපක් යුවසයි පප රීයන්තශ්ත. පප වථේ 
ව ය ිැප සචයයනක් පේතේප පප සීකීපක් ෙ යසේ.  

පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ තපේශී්ත වූ සැරැශෙ පේ පිට 
පටස්තය ීත් ේත්තේියන පේ පිිබකුශක්ත ඳැිැ  ව යසේ පපණක් 
ශයොශසයි  පට යත්තටප පියනල් ිර ේ්තත ප්තත්රීුවපේ ීැය 
රීයන්තය ශස්තශ්ත පට මුවපේ ීැය ක ශඳ්තශ්ත අනුව ධපේසක්යන 

රීයනකේයි. මුවපේශ  ක්රියනේ වකේපයනයි  මුවපේ ිැදුණු විධියනයි  පප 
ිැදුණු විධියනයි ශසයතත. පප රීියප ශසකේසව පශී්ත වුණු 
සැරැශෙක් අනු්ත පිට පටස්තය ිේතශ්ත යැිැ. පප සැරැශෙක් වළේ 
ය ධ  ඒ සැරැශෙ ිරිතපේීනස පප භේ  ී්තයසේ. මුවපේ ව ්තශ්ත 
ඒව ශයොශසයි. මුවපේ දිගි්ත දිීටප ඒ සැරැශෙ ව යසේ. ඒ ්රවේ යන 
පට්ටපල් ශඳොරුසක්යන රීයනමි්ත  මයන පප රීජසේයන රීයනය ්රවේ යන 
පප ෙැඩි ශතේ ශිළේ ෙරීයසේ. ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියටිය ීරු 
ප්තත්රීසරු්තශී්ත පප වරුණේශස්ත ඉල්ලීපක් ව යසේ. අපි 
225ශෙයේ ශවශ හි ක ශඳය ශීෞ සයන අපි ආ ක්ෂේ ව  ීත ුතුවයි. 
මසැිර ශඳොරුවේ  ප්තත්රීසරු්ත ියටීප ිරතේ ිැප ක තතශතේප අපට 

අි්තය කැශඳය විධියනට ශ ධ 225ප මවට තඳේ ශඳෝ ධඳ ීිකේ 
වියේ  වළ ුතුවයි රීයනය පතසේෙයන තසත් තිවුරු සයසේ. මප ිරතේ 
ශ ධ ීරු තභේශස්ත පප ඉල්ලීපක් ව යසේ. ඉදිතාශේ දී තප්ත භේවිත 
ව ය සචය  තප්තශ  ්රවේ  ීැය ෙැඩි සීකීපරී්ත 
තමු්තයේ්තශතේකේ ක්රියනේ වශළේ යැත්ය ධ ියයනලුප ශශ පේකයඥයි්ත  
ශ ධ ප්තත්රීසරු ශ ධ  ශට් තයතේස ්රක ක්ශෂේප ව ය තත්ත්සයනවට 
පත්සයසේ. ඒ තත්ත්සයන ේෙේව  ී්තය මපේයන රීයනය ඉල්ලීප 
ව මි්ත පප ිරිඬසයසේ. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும் உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

තතුවක යි  ීරු ප්තත්රීුවපිර.  

මී ළඟට  ීරු ෆයිත්ද මුතතතේපේ ප්තත්රීුවපේ. 

 
[අ.භේ. 5.22] 

 
ගරු ෆයිසර් මුසනතාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு மபெர் முஸ்தபொ) 

(The Hon. Faiszer Musthapha) 

පසුගියන දිය ියදු වූ ත්රතතතසේදී ක්රියනේස ිරතේ ජීවිත වි ේක 

්රපේණයනක් යැක  වුණේ. අපි ේතයසේ  ත්රතතතසේෙයනට තේක යනක් ශිෝ 

ආීපක් යැිැයි රීයනකේ. අක ීරු තයේධිපක ුවපේ ්රවේ  වළ පතාදි 

මුතතිම ධ ්රතේශජ තතසල්පශෙශයකු ව පු ශ ධ ත්රතතතසේදී ක්රියනේස ිරතේ 

අෙ තපේතයන ුවළ මුතතිම ධ ්රතේස ශවෝත ශසකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ  ශට් 

මුතතිම ධ තේක වයි්ත මිිමයනය ශෙවක් පපණ ියටියසේ. ශ ධ ත්රතතතසේදී 

ක්රියනේශජ ශයනදුණු ශෙසීයනශෙයේ ශිෝ ුව්තියයනශෙයේ ිරතේ අෙ අපි 

ශවෝත ශසකේ ක ශඳයසේ. මුතතිම ධ ්රතේස රීයන්තශ්ත තේපවේමී 

්රතේසක්. අපි ත්රතතතසේෙයනට විරුශරයි. ශ ධ ISIS ඉතතකේමීයන 

අ්තතසේදී්තශී්ත බිහි වූ ත්රතතතසේදී විෂබීතයන කාවේ සට යුවළු ශසයි 

රීයනය මව අපි වි තසේත වශළේ යැිැ. We never believed that 

certain members of our community will be suicide bombers. 

ජීවිත වියේ  ව කේ  ත්රතතතසේදී්ත ශ ධ  ට වියේ  ව ්තය ්රයනත්ය 

ෙ යි රීයනකේ අපි රීියශතේත් වි තසේත වශළේ යැිැ. මප ිරතේ තපයි  

අශප් ේකපේසරු තී්තදුසක් ීත්ශත් ශ ධ ත්රතතතසේදී්ත මුතතිම ධ ේෙවියන 

ශයොශසයි රීයනකේ. 

They stated that they would not give them even an 

Islamic burial. මුතතිම ධ ්රතේස යුවළු ශ්රී කේාරීව ්රතේශජ 

ඳකේශපොශ ොත්ුවස ශ ධ ත්රතතතසේදී්ත වියේ  වළ ුතුවයි රීයනය 

මවයි. ියයනලු ශෙයේප මවුව ශසකේ ේ්තස වියේ  ව ය මව තපයි 

 ශට් අියශයනෝීයන රීයනේ පේ වි තසේත ව යසේ. 

Today, just like every single peace-loving Sri Lankan, 
I woke up with a heavy heart. This has been so since that 
bloody day of terror. Sixteen long days of reflection have 
gone by since the senseless bombings on Easter Sunday, 
which left over 200 people dead and over 500 fighting for 
their lives in hospital. Some of them will walk out of the 
hospital and find out that they have been left behind on 
this earth without any family. Others will wake up, 
broken in spirit and scarred for life. You and I cannot 
even begin to fathom their loss; you and I will never be 
able to comfort them and tell them that they are going to 
be all right; we will never be able to ever understand the 
depth of their sadness and despair. Let us open our eyes 
and realize that these innocent people are the victims. 
They are the victims; we are not the victims. The victims 
are not the rest of us who have to be subjected to security 
checks. The victims are not the ones who have to take off 
their face veils in order to help maintain national security. 
The victims are not the people who have to open their 
homes to help the Forces to maintain a safe and secure 
neighbourhood. Those who feel victimized because of 
these small changes must help the country to get back on 
its feet again. Therefore, I have to say this to you: "You 
are not the victims. So, please cooperate with those who 
are trying to maintain national security in Sri Lanka".  

I strongly urge the people who are tempted to play the 
minority card in order to get media attention on them to 
please stop. Think like the majority of this country and 
focus on what is important for this country. Make the 
necessary changes and let us go forward. Help this 
country bring back some sense of normalcy as soon as 
possible. That is the reality upon us. For those who lost a 
friend or a family member, in some cases, many friends 
and many family members, life will never be the same 
again. Let us remind ourselves everyday that their 
innocent lives will never be the same again. What the 
ugly hand of terror snatched cannot be brought back. We 
may be able to rebuild the churches, the hotels and put in 
place structures that were destroyed on that ill-fated day, 
but, the deep-seated sense of fear and uncertainty may 
take a lifetime to be erased. The acute sense of sadness 
and the loss will remain with us.  
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The question "How did this happen and why did this 
happen?" will haunt us in the days, months and years to 
come. I stand here with a deep sense of shock because 
once again, our innocent people and our beautiful 
homeland have experienced a security threat. Terrorists 
have attempted to snatch peace from us; terrorists have 
attempted to bring about disharmony and suspicion 
among the people of our country. We have lived through 
a period like this and we should never let this happen 
again. Terror loomed on one of the most sacred days and 
in the holiest of places. It was tragic. It is unacceptable 
and let us draw strength from each other in order to stand 
strong to fight this cancer. As we try to make sense of the 
overwhelming grief and disbelief, let us look back and 
draw strength from the past that we all remember, the past 
that we lived through, the past that we put right. Let us 
not permit this senseless terror to make us forget who we 
really are. Who are we, then? We are proud and resilient 
Sri Lankans. We belong to a country that taught the 
modern world that it is possible to defeat terrorism 
completely; we belong to a country that taught the world 
that when people stand united, terrorism could not get a 
foothold and we belong to a country that taught the world 
that multi-race and multi-religious people can once again 
have one voice against terrorism. We have been there, we 
have done that and we can do it again.  

We have all the experience to overcome that. We, as a 
nation, have looked in the eyes of senseless terror, fought 
against it and have won. To the terrorists, I say, "You 
have provoked the wrong people. We, Sri Lankans, are 
patient, yet strong-willed. Sri Lankan people will not 
stand by and let terrorists infiltrate the fabric of our 
society. You will be hunted down and weeded out! The 
truth is, we know that the people of this country have 
suffered enough at the hands of terrorists and this country 
knows what it feels to experience peaceful existence".  

Let us remember Mr. and Mrs. Rangana Fernando and 
their three children from Negombo, who are no more; let 
us remember Mr. Ramesh Raju from Batticaloa, who 
helped save many lives, but lost his life in the process and 
let us remember the children, little Sharon and Sarah 
Santhakumar, brother and sister, who also lost their lives. 
There were about 45 children who died on that day. Let 
us remember Alma, Agnes and Alfred who arrived on our 
shores to enjoy a holiday, but who left our shores in 
coffins; let us remember Mrs. Takahashi, a mother of two, 
who is no more; let us remember Lahiru Prasanga and 
Dilini Sanjeewani, newlyweds; let us remember eight-
year-old Zayan Chowdhary, the grandson of Sheikh 
Fazlul Karim Selim of Bangladesh; let us remember the 
three brave security personnel killed in action in 
Dematagoda and let us remember the staff members of 
hotels who lost their lives. I can go on because the list is 
long, but the pain is deep and the victims are from all over 
the world. We must never forget that fateful day when so 
many lives were taken and all our lives were changed 
forever.  

Let us also remember the wise and timely words of 
Archbishop of Colombo, His Eminence Malcolm 
Cardinal Ranjith. I thank him for speaking words of 
wisdom and connecting with the peace-loving people of 

this country. His words calmed the troubled hearts of one 
and all and guided the people when guidance was needed 
most. I thank him for planting the seeds of love and 
harmony on that very sad day.  

Also, let us remember the Sri Lankan armed forces 
and the police who have been called upon to perform an 
important task at this point of time and they have been 
doing a fantastic job. We must salute them. Our people 
have often referred to them as  "angels who walk among 
us". How true this is! Let us remember the peace-loving 
people of Sri Lanka who, in the face of this terror and 
disaster, have stayed calm and strong. People have stood 
unmoved by the elements that wanted to provoke them 
into anger. It is that maturity which will help us get 
through this. Let us remember all who helped, who came 
forward with the dead and the wounded. In truth, the life 
of peaceful existence, as we have known it over the past 
ten years, has changed and we only have to reverse that. 

If we fail at this point, we would fail our country and 
fail to serve the people of this country, as we have here a 
job to do. Let us once again work to eradicate terrorism. 
After all, we know we can do this, we know we have the 
resources and we cannot be foolish and let our beautiful 
homeland continue to suffer. We cannot let terrorism and 
other external or internal elements take our country 
backwards in time. We are proud Sri Lankans. We have 
our own brand of patience and our own brand of 
resilience. The world knows this. It is time to put our best 
foot forward, rebuild trust and confidence and make our 
country secure. There is only one way forward: that is, 
together.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. 

මීළඟට  ීරු මඩ්සඩ් ගුණශතේව  ප්තත්රීුවපේ.  ඔඳුවපේට 

වියේඩි  ව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 
[අ.භේ. 5.32] 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා (ඉඩම් සහ පාර්ලිවම්න්තු 
ප්රියසංසනකරණ නිවයෝජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு எட்வட் குைமெகர - கொைி ேற்றும் பொரொளுேன்ற 

ேறுெீரமேப்பு பிரதி அமேச்ெர்)  

(The Hon. Edward Gunasekara - Deputy Minister of Lands 
and Parliamentary Reforms) 

තතුවක යි  මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර. 

 

අෙ දිය තභේස වල් තඳය අසතතථේශජ ශයනෝතයේස 

ත ධඳ්තරශයන්ත පට වථේ ව ්තය කැබී ක ශඳය ශවටි ශජකේස ුවළ 

පට ෙැශයය වරුණක් ීැය විශ ේෂශයන්ත වථේ ව ්තය  

වුසපයේයි. ශපොවෙ  ආණ්ඩුශජ ප්තත්රීස ශයනක් ිැටියනට අශප් 

්රශශ ශේ  ියදුවුණු ියදුවීප ීත්තේප  ඊට ආත්තයසප ජීසත් 

ශස්තශ්ත පප  වුවසපිටියනට ආත්තයසප ජීසත් ශස්තශ්ත පප. 

වුවසපිටියන  ශවොච්චිවශඩ්  පඩවකපුස  ඒ සේශ ප ශිෝටල් 

ශෙවව ියදු වුණු ියදුවී ධ ිරතේ ීරු මතත.ම ධ. ච්තරශතේය ප්තත්රීුවපේ 

අෙ තභේස වල් තඳය අසතතථේශජ ශයනෝතයේසක් ශීය ආසේ. මප 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ශයනෝතයේශජ ක ශඳ්තශ්ත තාචේ ව සයේපේ යන ති ශ ධ  ශට් 

ආ්දථිවයන පිිබඳඳ වථේසක්. යමුත් අපට ඉ්ත මිේට යනපක් වථේ 

ව ්තයට ියදු ශසකේ ක ශඳයසේ. පට ෙැශයයසේ රීයනකේ රීයන්තශ්ත 

වුවසපිටියන රීයනය ීශ ධ පල්ිම පාීකයයනක් ක ශඳශදී  ඒ ීශ ධ 

ඉ්තයේ හිතසුව්ත අපි මක්වශීය ගිහි්ත අපට ව්තය ශඳෝතය 

දීකේ අපි තුවුව ශසය ීපක්. ඒ ීශ ධ ඉ්තශ්ත අපි මවට ආරයන 

ව පු මිිරසු්ත. පප රීයන්තශ්ත ශශ පේකය ස ශයන්ත ශයොශසයි. 

විවිර ශශ පේකය පක්ෂසක අයන ිැප ශවශයක්ප ශපතැය 

ඉ්තයසේ. අපි වතේ ඳතේ වළේ. මෙේ ශ ධ ියදුවීප ශසකේ පැයනක් 

යුවළත අපි ඒ ්රශශ යනට ගියනේ  අපි ශ ෝිකට ගියනේ. ඊට පතතශතේ අපි 

ශ ධ ියශධියන ියදුවූ තැයට ගියනේ. අපි ෙසතත ශෙවක් ඒ ්රශශ ශේ  ීත 

වළේ. ිැඳැයි   වවුරුසත් අපිස ිඳුයේ ීත්ශත් යැිැ. ශපොවෙ අපි 

රූපසේහිිරශේ  ශපශයය තයප්රියන චතාත ශයොසය ිරතේ. පප ඒ ීැය 

තුවුවත් වුණේ. ශපොවෙ  අපිස ිඳුයේ ීත්තේ ය ධ  ඒ මිිරතතසු අපට 

ීි්තයත් ඉඩ ක බුණේ. ශපොවෙ  ශ ධ ියදුවීප ශසකේශජ 

මිිරතතසු්තශ  ියත්සක ක බුණු ඒ ආශජීයන ිරතේ. පප අෙ රීයන්තය 

ඳකේශපොශ ොත්ුව වූ වථේශජ වරුණු හුඟක්  අඩු ව ්තය ියශර 

වුණේ  තයේධිපක ුවපේශ  වථේශස්ත පතතශතේ. ශපොවෙ  

තයේධිපක ුවපේ අෙ ශ ධ තභේසට යවිල්කේ ව පු වථේස තපයි 

තතයශයන්තප වියන ුතුව ශශ රීයනේ පප විශ ේෂශයන්ත පතක් ව යසේ. 

ශ ධව අපි ඔක්ශවෝශ ප සීකීපක්.  

අෙ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ඉ්තය දුමි්තෙ දිතේයේයනව ප්තත්රීුවපේ 

රීජසේ සේශ  පේ්දිමශ ධ්තුවශජ 225ප පුපු ්තය ඕයෙ රීයනය 

්රේ්දථයේස තපයි අෙ Facebook යුවළු social mediaසක මශිප 

යැත්ය ධ ශ ධ  ශට් ිැප තැයප ශඳොශිෝ අයන රීයන්තශ්ත. 

තපරු්තශ  ෙැනුප අඩුවප  තපිරු්තශ  ශයොේතයේ වප  

තපිරු්තශ  ශක්්තක යන  තපිරු්තශ  වස යන  තපිරු්තශ  

පක්ෂපේතීත්සයන ආදී ඔක්ශවෝප වරුණු මක්ව තපයි ශ ධ වරුණු 

රීයන්තශ්ත. යමුත්  ශට් පතයනකුත් ිෙකේ ක ශඳයසේ  ශ ධ ියදුවුණු 

ියදුවීපට පේ්දිමශ ධ්තුවශජ 225 සී රීයන්තය ඕයෙ රීයනේ. සී 

රීයන්තය ඕයෙ තපයි.  පප ිැපෙේප පශ  වථේසක රීයනේ ක ශඳය 

ශෙයනක් තපයි  ටවට ආණ්ඩුසක් ක ශඳ්තශ්ත ඒ  ශට් ියදුසය ිැප 

ශෙයනක් ශසනුශස්තප සී ඳකේ ී්තයයි රීයනය මව.  කාවේශජ 

ියටිය ශෙශවෝටියනක් තයතේස ශසනුශස්ත අපි යනපක් ව කේ යන්තය 

ඕයෙ. අපට මයන පැිැ  ිතා්තය ඳැිැ. "අපි ේතශ්ත යැිැ  අපි 

හිටිශේ  යැිැ  අපිට ව ්තය ශෙයනක් යැිැ  ශ ධසේ ශකෝවශේ  ශසය 

ශශසල්  ශ ධසේ අශප්  ටට විත ක් ශසච්ච ශශසල් ශයොශසයි" 

රීයනකේ අපට ශ ධව පීිතා්තය ඳැිැ. යමුත් ඒසේත් යත්ත.  ඒ 

සේශ  ශශසල් ියදුශසකේ ක ශඳයසේ. යශපතාවේස  ්රා යන  ත්දපිරයන 

සේශ  ශකෝවශේ  තේක්ෂණයන අක ්ත ඉතේප දිුතණු  ටසක ශ ධ සේශ  

ශශසල් ියශර වුණේට පතතශතේ තපයි ඒ මිිරසු්ත ශ ධව ෙැක්ශක්. ඒ 

සේශ  කාවේශසත් ඒ ශශ ියශර වුණේ. ිැඳැයි  කාවේස සේශ   ටව 

මීට සැඩියන අපට මවමුුවස යන්තය පුළුස්ත. ශ ධ  ට පි මුහුදි්ත 

සටවුණු දූපතක්. ශ ධ  ටට ඳේහි ස සැඩියන වේටසත් ම්තය ඳැතා 

විධියනට ආ ක්ෂේ ව  ී්තය පුළුස්ත. ශ ධ  ටට ආ ක්ෂේ ශස්තය 

පුළුස්ත විධිශේ  තතසභේවිව ත ධපත් අපට ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ මශිප 

ක ශඳශදී  ශකෝවශේ  ක ශඳය අිරක්  ටසකට සැඩියන අපට ඒ 

වටුතත්ත පිසු ශසයසේ. ශ ධ  ට කුඩේ  ටක්. ශ ධ  ශට් 

සැඩිශයන්තප ක ශඳ්තශ්ත ශඳෞශර තාතතවික යනක්. ශඳෞශරයන්ත 

ිැටියනට අවිහිාතේසේදීස හිතය මිිරසු්ත තපයි සැඩිශයන්තප ශ ධ  ශට් 

ඉ්තශ්ත. ඒ පෙයප ේඩ තපයි අෙත් මිිරසු්ත අශප් වේදියල්ුවපේශ  

්රවේ යන ීැය හිතකේ ආශජීශීිම ියුවවිිම යනටපත් ව ශීය 

ඉ්තශ්ත.  ආශජීශීිම මිිරසු්ත ඉ්තය  ටක් වුණත් මිිරසු්ත ඒ 

ියුවවිිම යනටපත් ව ශීය ඉ්තශ්ත ඒ ිරතේයි. මශිප  ටක් අපට 

දිුතණු ව ්තය පුළුස්ත. මශිප තත්ත්සයනක් ක බියනදීයි ශ ධ  ශශ ියශර 

වුශණ්.  

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 

ීරු ිරශයනෝතය යපක ුවපිර  ඔඳුවපේට  ිරයනමිත වේකයන 

අසතේයයි. 

 
ගරු එඩ්වඩ් ගුණවසේකර මහතා 
(ேொண்புேிகு எட்வட் குைமெகர) 

(The Hon. Edward Gunasekara) 

ශිොඳයි. පප හිුවශජ යැිැ  පට කැබී ක ශඳ්තශ්ත ඒ ත  ධ 

ශවටි වේකයනක් රීයනකේ.  

විශ ේෂශයන්තප පප ශ ධ ියදුවීප ීැය වයීේුව ශසයසේ. ීරු 

ශතෝ්ත අප ුවාී යපක ුවපේ ශ ධ අසතතථේශජ පතක් වළේ  තාචේ ව 

සයේපේ යන ශසනුශස්ත තිය ශේතය ීරු තයේධිපක ුවපේ  

අීපැක ුවපේ ්රරේය  වැබියට් පණ්ඩකයන ීත් තී ණ පිිබඳඳස.  ඒ 

සේශ ප තස වි ේක තිය  ්රපේණයනක් ශේතය ශසයසේ. 

විශ ේෂශයන්ත  අපි වථේ ව ය භේෂේශස්ත රීයනයසේ ය ධ musical 

bands  සැිර ශශසල් ිෙේ ීැීනප ශසනුශස්ත ඒ අයන වි ේක 

ස ශයන්ත ණයන ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒ අයන අපට වථේ වළේ. ඒ අයන 

ශසනුශසනුත් වටුතුව ව ්තය ශසකේ ක ශඳයසේ.  

අසතේය ස ශයන්ත අශප් ්රශශ ශේ  මියන ගියන අයන ශසනුශසනුත්  

මුළු  ශට්ප මියන ගියන අයන ශසනුශසනුත්  ුවසේක කැූ  අයන 

ශසනුශසනුත් පශ  වයීේුවස ්රවේ  ව යසේ. ඒ සේශ ප ුවසේක 

කැූ  ියයනල්ක්තටප ඉක්ප්ත සුසයන කැශේසේයි  ්රේ්දථයේ ව යසේ.  

ශපසැිර විපත්ක යනක් යැසත ියදු ශයොශස්තය අපි ියයනලුශෙයේප 

වටුතුව ව ්තය ඕයෙ.  අ යනේට ශපයනේට ශඳෝකයන පේතත ව ්තශ්ත 

යැක ස වටුතුව ව ්තය ඕයෙ.  විශ ේෂශයන්ත අෙ තපි  පේරය  මීට 

ෙසතත පි ියනවට ශප  අල්කපු වඩුත් ශප්තසයසේ. ඒ විධියනට 

වටුතුව ව කේ ශ ධ  ශට් මිිරසු්තශ  ආශජීශීිමභේසයන ේත්ත්තය 

ව යසේ. තයේධිපක ුවපේ රීජසේ සේශ  ියයනලු මුතතිම ධ තයතේස ඒ  

තාවිරේයයනට ෙප්තය ිෙයසේ. තයේධිපක ුවපේ රීජසේ  මුවපේ ඒ 

තාවිරේයශේ  යේයනවයනේ ිැටියනට මිිරතතසු තකවයසේයන රීයනකේ. 

අ්තය ඒ විධියනට හිතය පට්ටපට  ට පත් ව කේ ක ශඳයසේ. ඒ 

තත්ත්සශයන්ත අත් මිදිකේ ශ ධ සැරැශශේත ශ ධ  ට මුෙසේ ී්තය 

ඕයෙ. ශ ධ ියශධියන වුශණ් ශ ධ  ශට් ශිොඳ පතාස්දතයයනක් ියදු 

ශසමි්ත ක බුණු අසතතථේසවයි.  ශට් ආ්දථිවයන දිුතණු ශසමි්ත ආසේ. 

්රථප සතේසට සැඩිප තාචේ ව පිතාතක් ආපු අසතතථේසක් ඳසට පත් 

වුණේ. ශ ධ  ට ශකෝවශේ  පිිබීත්ත  ටක් ඳසට පත් ව  ක බියනදී වූ 

ශ ධ  ියදුවීප අපට වි ේක වරුපයනක්  වුණේ.  අපි ඒශක් පවුවේ යන්ත 

ඳසට පත් ශස්තශ්ත යැක ස  අපි  225 ශෙයේප ශ ධ  ට දිුතණු ව ය 

මිිරතතසු විධියනට  මවුව ශසකේ වටුතා ුව ව මුයි රීයනමි්ත පශ  

සචය තතසල්පයන අසත්ත ව යසේ. 

 
[අ.භේ. 5.3 ] 

 

ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

මූකේතයේරූඪ ීරු ප්තත්රීුවපිර  පට ඉතේප ශවටි වේකයනක් 

ක ශඳ්තශ්ත. යමුත්  වරුණු රීහිපයනක් රීයන්තය ඕයෙ. 

විශ ේෂශයන්තප ශපප අසේතයේස්තත ියදු වීශප්ත පතතශතේ අෙ  ශට් 

පසක ය තත්ත්සයන ති ඒවට ීත්ත ආ ක්ෂව විධිවිරේය ීැය 

තයේධිපක ුවපේ ශ ධ ීරු තභේසට රීජසේ. පප ශ ධ ආණ්ඩුශස්ත 

්ර තයයනක් අි්තය වැපැක යි. මය ධ  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ 

(තේසවේිමව විධිවිරේය) පයත යනටශත්  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීපට 

ක්රියනේ ව ය ශ ධ අසතතථේශජදී  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීප තඳිේ යස 

පයතක්  ඉදිතාපත් ව ්තය යන්තශ්ත යයි? ශ ධ පන්්ත පැ ස පයත 

අශිෝිය රීම පටත්  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීපට ක්රියනේ රීම පට  ේතයශේ  

ශපොලීියයන යුවළු ත්රිවිර ිමුෙේසක අයනට ඉඩ ්රතතථේස කඳේ දීප 

පිිබඳඳ යන ධ ්ර තයවේම  තතසරූපයනක් යක  සය පයතක් ඉදිතාපත් 
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[ීරු මඩ්සඩ් ගුණශතේව   පිතේ] 
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ව ්තයත් යන්තශ්ත යයි? ශපතැයදී තයේධිපක ුවපේත්  

අීපැක ුවපේත් මව පතයනව ඉ්තයසේෙ  මශිප යැත්ය ධ තසපත් 

පත ශෙවව ඉ්තයසේෙ රීයනකේ පප පළමුශස්තප ෙැය ී්තය 

වැපැක යි. ශපොවෙ   ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීප තඳිේ යස පයතක් 

ආශසොත්   ඒ පැ ස පයත අශිෝිය වීපත් මක්ව ශ ධ ත්රතතතසේෙයන 

සැළැක්වීප ඉතේප අසීරු තැයවට  මයසේ. අපි අෙ ඉ්තශ්ත 

ශසයෙේට සඩේ ෙරුණු ත්රතතතසේෙයනක් ක ශඳය අසතතථේසවයි. ශසයෙේ 

අපට ක බුශණ් ශසයත් ශසයත් වරුණු පත යක  වුණු 

ත්රතතතසේෙයනක්. යමුත්   ත ධපූ්දණශයන්තප ආීමිව අ්තතසේෙයනක් 

පෙය ධ ව ීත් ත්රතතතසේෙයනක් තපයි අෙ ක ශඳ්තශ්ත. අශප් මුතතිම ධ 

තශිෝෙ සරු  මුතතිම ධ තය තපේතයන පසුගියන වේකයන ුවළ මක්ත ේ 

විධියනව අ්තතසේදී අෙිතත ෙ ය පුශීකයන්තට තප්තශ  අෙිතත 

්රවේ  ව ්තය- 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්රීතුමා 
(ேொண்புேிகு தமலமேதொங்கும்  உறுப்பினர் அவர்கள்) 

(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  

ශ ධඅසතතථේශජදී ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපේ මූකේතයයනට 

පැමිශණයසේ යක . 

 
අනතුරුව ගරු වහේෂා ිමතානවේ මහතා මූලාසනවයන් ඉවත් 

වුවයන්  නිවයෝජය කථානායකතුමා  [ගරු වජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරියරි 
මහතා] මූලාසනාරූඪ ිමය. 

அதன்பிறகு, ேொண்புேிகு  மஹெொ விதொனமக அவர்கள் அக்கிரொ 

ெனத்தினின்று அகலமவ, பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள் [ேொண்புேிகு 

மஜ.எம். ஆனந்த குேொரெிறி] தமலமே வகித்தொர்கள். 

 Whereupon THE HON. HESHA WITHANAGE left the Chair, and  
DEPUTY SPEAKER [THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI] 
took the Chair. 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශ ධ මුතතිම ධ තපේතයනට 

විවිරේවේ  ඳකපෙ ධ පිටතතතතා්ත මල්ක වුණේ. විවිර අෙිතත ක ශඳය  

විවිර පත ෙ ය  විවිර රැඩිවල් අෙිතත ෙ ය විවිර අයන  කාවේසට 

යවිල්කේ අශප් තය තපේතයන යුවළට   අ ේබි විෙයේකසකට යුවළත් 

වුණේ රීයනකේ රීයනයසේ. පප අි්තය වැපැක යි  අශප් 

පේ්දිමශ ධ්තුවස ිරශයනෝතයයන ව ය මුතතිම ධ පැක  යපක සරු 

ශපශතක් වල් ශපොවක්ෙ  වශළේ රීයනකේ. මුවප්තකේ ශ ධ වේ ණේ 

රීියප ශෙයනක් ෙැය ශීය හිටිශේ  යැශෙ? විශ ේෂශයන්තප පසුගියන 

තක ශේ  ුතෙ ිමුෙේපක ුවපේ තපඟ BBC interview  මවක්  ක බුණේ. 

"අත්අඩාගුසට ීත්ත මක්ත ේ පුශීකයන්ත ශෙශෙයකු  ිරෙිතත 

ව ්තශ්ත වසෙේෙ රීයනකේ මුතතිම ධ යපක ස යනකු යහුසේ"යන රීයනකේ 

මුවපේ රීජසේ. ඒ යපක ස යනේ වවුෙ? ආ ක්ෂව අා සක ්ර තය 

රීම  ධසකට භේතය සය අයන  රී්තය ිේතශ්ත වවුෙ? ඒ ිරතේ 

ශපතැයදී ශසය වේටත් සඩේ මුතතිම ධ පැක  යපක සරු්තට ශකොකු 

සීකීපක් ක ශඳයසේ. තප්තශ  තපේතයන ඳ පතළ ශකත 

අ්තතසේෙයන ව ේ යදී යනය පිතාතත යනටතට යුව වීප සැළැක්වීපට 

මුවප්තකේ ශපොවක්ෙ වශළේ රීයනකේ පප අි්තය වැපැක යි. 

අෙ ශපතැයට යවිල්කේ ශ ෝවයන ්රවේ  ව කේ  අ ව රීයනකේ  

ශ ධව රීයනකේ විත ක් සැඩක් යැිැ. ශ ධ ්ර තයයනට ේත්ත යනක් 

ශේතය ඕයෙ. විශ ේෂශයන්ත ශ ධ වේ ණයන පිිබඳඳස අපි ෙැය ී්තය 

ඕයෙ. 

ුව්තසැිර වේ ණේස ශපයනයි. 2015 ශසයශවොට අපට ඉතේප 

දිුතණු බුශධි අා යනක් ක බුණේ. ිමුෙේසකට දිුතණු බුශධි අා  ක බුණේ  

ශපොලීියයනට ක බුණේ  ඒ සේශ ප තේක ව බුශධි අා යන ක බුණේ. ඒ 

ශසයශවොට ශ ධ බුශධි අා  ඔක්ශවෝප මවට සැඩ වළේ. ඒ 

ත ධඳ්තරතේස වැඩුශජ වවුෙ රීයනකේ පප ෙැය ී්තය වැපැක යි. 

බුශධි අා සිම්ත කැබුණු ශතො ුවරු අනුස  ශපසැිර ත්රතතතසේෙයනක් 

මුල් අසතතථේශජදීප ත ධපූ්දණශයන්තප මුිමනුපුටේ ෙප්තය ඳැතා 

වුශණ් යයි රීයනේ පප ෙැය ී්තය වැපැක යි. ඉ්තදියනේස ශ ධ 

ශතො ුවරු විම්ත ෙැය ීත්තේ. ඉ්තදියනේශජ බුශධි අා සකට සඩේ 

අඩු  බුශධි අා යනක් අපට යැිැශ්ත. ඉ්තදියනේස වල්ක යනේ අපට ශ ධ 

ීැය රීජසේ. ශ ධ ශසකේශජ ශ ධ ීැය වථේ රීම ප අනුචිතෙ රීයනේ 

පප ේතශ්ත යැිැ. යමුත්  අපට කැබුණු ශතො ුවරු පත පෙය ධ 

ශසකේ මප ්රිේ යන සළක්සේ ීැීනපට ක්රියනේ වළ ුතුවස ක බුණු 

අසතතථේ අපට පඟ ිැරුශණ් යයි රීයනකේ පප අි්තය වැපැක යි.  

අෙ ශ ධ   ට ක ශඳ්තශ්ත වි ේක බියනව. වවුරු රීජසත්   තයන  

තමු්තයේ්තශතේකේ රීිය ශවශයක් ශපොයසේ රීජසත්  පි තයතේස 

අෙ අශප්ක්ෂේ භාීත්සයනට පත්ශසකේ ඉස යි. ඉතේප  සු ක්ෂිතස 

ක බුණු  ටක් අෙ ඉතේප අයේ ක්ෂිත  ටක් ඳසට පත් ශසකේ. අෙ ඒ 

ත්රතතතසේෙශේ  තේතය්තත  මිමි ීැය වථේ වළේයන රීයනකේ අපට 

සැඩක් යැිැ. ඒව පි තයයනේට සැඩකුත් යැිැ. යයි අපට 

ශපශිප වුශණ්? ශ ධව පුශ ෝවථයයන ව  ී්තය ඳැතා වුශණ් යයි? 

පට පතවයි  2015දී ශ ධ  තයන ආපු ශසකේශජ ශ ධ ආණ්ඩුශජ 

හිටපු යපක ස ශයනක් තයේධිපක  ප්තදි යනට යනය පේ්දීශේ  

ආ ක්ෂව සැට වඩුලුසකට පයි්ත ීිකේ තපයි යුවළු වුශණ්. ඒ 

ත පට ආ ක්ෂව අා  විිය්ත ශ ධ  ශට් ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත 

ීත් තී්තදු තමු්තයේ්තශතේකේ ශසයතත වළේ. ශසයතත ව පු ිරතේ 

තපයි ශ ධ තත්ත්සයන යක  වුශණ්. ශ ධ ියශධිශයන්ත පතතශතේ "අපි 

ශ ධව ිෙයසේ" රීයනකේ තමු්තයේ්තශතේකේට රීයන්තය පුළුස්ත  ඒව 

ශකශිියයි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඳුවපේට තස වියේඩියනව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

යමුත්  මීට විම්ත ශ ධ තත්ත්සයන ශසයතත ව  ී්තය ක බුණේ. 

අෙ තමු්තයේ්තශතේකේට ශපශයයසේ  තමු්තයේ්තශතේකේ රීයනය 

ශශසල් මිිරතතසු ශවොච්ච  දු ට ීණ්ත ී්තයසේෙ රීයනකේ. අෙ 

පේතකට ළපයි යනස්තශ්ත යැිැ. ආ ක්ෂේස ක ශඳයසේයන රීයනකේ 

ආණ්ඩුස ශවොච්ච  රීජසත්  රීියප ශවශයක් තප්තශ  ළපයි 

පේතකට යනස්තශ්ත යැිැ. ශ ධ  අශප්ක්ෂේ භාීත්සයන තපේතයන පු ේප 

ගිහිල්කේ ක ශඳයසේ. වේටසත් ඳයනට ශයොශසයි  ෙරුස්තශ  

ආ ක්ෂේස ත ධඳ්තරශයන්ත ආණ්ඩුස රීයනය ශශසල් ශෙපජපියන්ත 

පිිබී්තශ්ත යැිැ. ඒ ිරතේ  ආණ්ඩුස අෙ පැතාකේ ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ 

පැරුණු ආණ්ඩුසට පණ ශේතය ඳැිැ. මශිප පණ ශෙයසේ ය ධ  

අඩු ස ශයන්ත ෙැ්තසත් තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධ ්රක ත්රතතත පයත සැිර 

රීිය සැඩවට යැක  පයත් ශීශය්තශ්ත යැක ස  අස ය ය ධ 

ක ශඳය පයත්සකට තාශ ෝරය ඉදිතාපත් ව කේ ඒසේ දිුතණු 

ව ්තය. මශතේ ක්රියනේ ශයොවශළොත් ශ ධ  ශට් තයතේස තස දු ටත් 

තමු්තයේ්තශතේකේ වි තසේත ව ය මවක් යැිැ. අශප්  ශට් තයතේස 

ශපෝඩයි රීයනකේ හිත්තය මපේ.  හිත්තය මපේ අශප්  ශට් තයතේස 

තමු්තයේ්තශතේකේ රීයනය ිැප ශශප පිිබීිරයි රීයනකේ. අතතය 

්රවේ  ශීොඩක් ව යසේ. තයතේස ඒ මවක්සත් පිිබී්තශ්ත යැිැ. 

පි තයතේස ඊට සඩේ ේතයසේ. මප ිරතේ ශ ධ තත්ත්සයන ශත්රු ධ 

ී්තය රීයනකේ අපි තමු්තයේ්තශතේකේශී්ත ඉල්කේ ියටියසේ. 

විපක්ෂයනක් ිැටියනට අපි අෙ විපක්ෂශේ  ශශ පේකයයන 

ව ්තශ්ත යැිැ. අපි ව ්තශ්ත තමු්තයේ්තශතේකේශ  ශ ධ 

වේ්දයනයනට තිේයන ශෙය මව. ඒ තිේයන ශෙය මව ීැය සැරැදි 

විධියනට හිත්තයත් මපේ. තිේයන ශෙයසේයන රීයනය මශව්ත 

තමු්තයේ්තශතේකේ ව ය තෙප ශපෝඩ සැඩවටප අපි මව තැශ්ද 

අනුීත ශසයසේයන රීයනකේ තකව්තයත් මපේ. අපට සීකීපක් 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ක ශඳයසේ. අපි 2015දී ශ ධ  ට තමු්තයේ්තශතේකේට කඳේ දු්තශ්ත  

ෙකුණු ආියයනේශජ සු ක්ෂිතප  ට ිැටියනටයි. මෙේ ඕයෙප 

ශවශයකුට ශ ධ  ශට් ඕයෙප තැයව ීප්ත ව ්තය ිැරීයනේස 

ක බුණේ. මෙේ අ්තත්ද ආීමිව තිජීසයයනක් ශීොඩයැන්කේ ක බුණේ. 

්රේශශශීයන තභේ  පළේත් තභේ ආදී තෙප ශශ පේකය අා යනක්ප 

ක්රියනේත්පව වුණේ. තමු්තයේ්තශතේකේ ඒසේ ඔක්ශවෝප යැක  ව කේ  

බුශධි අා  වියේ  ව කේ  ෙැ්ත  අපට රීයනයසේ  තිේයන ශේතය 

රීයනකේ. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීරු ප්තත්රීුවපේ  ෙැ්ත වථේස අසත්ත ව ්තය. 

 
ගරු අනුර ප්රියදර්ශ්න යාපා මහතා 
(ேொண்புேிகு அநுர பிொியதர்ஷன யொப்பொ) 

(The Hon. Anura Priyadharshana Yapa) 

ඒ වේ ණේ ිතායනට ඉුව වළේට පසුස තපයි අපි තිේයන ශේතශ්ත. 

ත්රතතතසේදී ්රිේ ශේ  ප තචේත් තපයන ීැය වථේ ව ය ශවොට  මයන 

ියදු වීපට ශිේුවස ශපොවක්ෙ රීයනය මව ති ඒ අඩු පේඩු ිරසැ දි 

ව ්තශ්ත ශවොශිොපෙ රීයනය මවත් අපට රීයන්තය රීයනකේ අපි 

තමු්තයේ්තශතේකේශී්ත ඉල්කේ ියටියසේ.  

ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

මීළඟට ීරු ක කක් පේ පය අපේතයුවපේ. ඔඳුවපේට වියේඩි 7ව 

වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 

[අ.භේ. 5.4 ] 
 
ගරු ියලක් මාරපන මහතා (ිමවද්ශ් කටුතතු අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு திலக் ேொரபன - தவளிநொட்டலுவல்கள் அமேச்ெர்) 

(The Hon. Tilak Marapana -Minister of Foreign Affairs) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අෙ විසේෙයනට කක්ශසකේ 

ක ශඳය ශපප අසේතයේස්තත ිේ විාි  අප ේරයන මුළු ශකොසප 

ශිළේ ෙැව ක ශඳයසේ. ශ ධ අප ේරයන අප ියයනලුශෙයේශ ප 

වයීේුවසට ිේ ඳකසත් තාශජීයනට වරුණක් ශසකේ ක ශඳයසේ. 

්රථපශයන්තප  ඒ ියශධිසිම්ත ප ණයනට පත් වුණු අයනශ  යෙෙෙ 

හිතසුව්තට පශ  ශ ෝවයන ති ුවසේක කැූ  වි ේක පිතාතට  ඳකසත් 

වයීේුවසත් පුෙ ව ්තයට වැපැක යි. 

පට වථේ ව ්තය කැබී ක ශඳ්තශ්ත සුළු වේකයනයි. ඒ වේකශේ දී 

ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත අෙිතත රීහිපයනක් ෙක්ස්තය පප වැපැක යි. 

්රථපශයන්තප  ශපප ශ ෝවතයව ියදුවීප අසතතථේශජ දී වටුතුව 

වළ ආවේ යන ත ධඳ්තරශයන්ත අක  ේුව ධ පැල්ව ධ වේදියල්   ාජිත් 

අී ෙගුරු හිමිපේණ්තට පේශ  ්රණේපයන පුෙ ව ය අත ප  මුතතිම ධ 

පූතවසරු්තට ති යේයනවුවප්තකේටෙ පේශ  ්රණේපයන පුෙ රීම පට 

පේ වැපැක යි. ඔවු්ත මව ශිළේප ශ ධ වි  ක්රියනේ ෙේපයන ශිළේ 
ෙැකීප පන්්ත  මුතතිම ධ තයතේස තපතතතයනක් ස ශයන්ත ශ ධ 

අප ේරයනට රීියශතේත් සී රීස ුතුව යැක  ඳස පයේ ශකත පැිැදිිම 

ව  ක ශඳයසේ. ශෙපේ්ද තසයනප තප්තශ  අනුීේමිවයන්තට 

ත්තසු්තස ියටීපට ෙැනුසත් ශයොවශළේ ය ධ වි ේක ්ර තයයනවට 

මුහුණ ශේතය අපට ියදු සයසේ. මශප්තප  තයේධිපක ුවපේ  ශට් 

ශයොියටි මප අසතතථේශජ දී අපශ  ීරු අීපැක ුවපේ සීකීප ඳේ  

ශීය  ශට් තේපයන රැකීපට ීත් පි්තියයන ශසනුශස්ත අපි 

මුවපේටත් ශඳශිවි්තප තතුවක ස්තත ශසයසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පප තසත් වරුණක් 

පිිබඳඳස රීයන්තය වැපැක යි. ශ ධ ියශධියන ශසකේ පැයන 12ක් යන්තයට 

ශප  අශප් ශපොලීියයන ති ත්රිවිර ිමුෙේස ශපප අප ේරයනට ත ධඳ්තර 

තැවවරුස්ත රීහිපශෙශයකු අත් අඩාගුසට ීැීනපට වටුතුව වළේ. 

යත්ත ස ශයන්තප අෙ සය විට තැවවරුස්ත ශඳොශිෝ ශෙශයක් -

70 ශෙයකු පපණ- ෙැයටපත් අත් අඩාගුසට ශීය ක ශඳයසේ. ඒ 

අත ප ශපප ියශධියනට ත ධඳ්තර අශයකුත් ියයනලු තැවවරුස්ත 

පිිබඳඳ විතතත  ශපොලීියයන ෙැයශීය ක ශඳයසේ. ෙැ්ත ව ්තය ඉක තා 

ශසකේ ක ශඳ්තශ්ත මප තැවවරුස්ත ශතොයනේ ී්තයේ මව පපණයි.   

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශයොශයනක් පුසත් පත් පන්්ත 

තපි  අයන රීයනේ ක ශඳයසේ පප ෙැක්වේ  ශ ධ සේශ  අප ේරයනක් 

යසත්ස්තය ශිෝ විප්ද යයන ව ්තය අශප් ීනක  පණ පදි ඳස. අෙ 

ක ශඳය ශ ධ ීනක යනප තපයි විාි  මල්ටීටීඊ ත්රතතතසේෙයන පැසැක  

වේකශේ ත් අපට ක බුශණ්. ශ ධ ීනක යනප පේවිච්චි ව කේ තපයි මප 

මල්ටීටීඊ ත්රතතතසේෙයනත් අසත්ත ව  ෙැ ධශ ධ. අපි ඒ ීනක  රීියසක් 

ඉසත් ව කේ යැිැ. ිැඳැයි  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීප තඳිේ සය 

පයත් ශවුව ධපතක් අපි අලුක ්ත ශීශය්තය ශයනෝතයේ ව  

ක ශඳයසේ.  

පට ශප  වතේ ව පු ීරු අනු  ප්රියනේද ය යනේපේ හිටපු 

යපක ුවපේ මප පයත් ශවුව ධපත පිිබඳඳස වතේ ව මි්ත  මයනට 

ශෙෝෂේශ ෝපණයන ව යසේ පප අතේශීය ියටියනේ. මප ශයනෝජිත 

පයත පන්්ත ෙැයට ක ශඳය පයත ඳේක ව ්තය ිෙයසේ රීයනේ 

මුවපේ රීජසේ. පේ රීයන්තය වැපැක යි  මසැිර රීිය ශෙයනක් ියදු 

ස්තශ්ත යැක  ඳස. ෙැයට ක ශඳය ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත 

යනටශත් අශප් ශපොලීියයනට ති ඳකරේතා්තට දීකේ ක ශඳය 

ඳකතකසකට සඩේ සැඩි ඳකතක කීපයනක්  ශයනෝජිත අලුත් පයත 

පන්්ත අපි දීකේ ක ශඳයසේ. ිැඳැයි  ඒ ඳකතක ිතායනේවේ ස  

සීකීශප්ත පේවිච්චි ව යසේෙ රීයනේ ශතොයනේ ඳැලීප අධිව ණශේ  

අධීක්ෂණයන යනටශත් ියදු සයසේ. ඒ ශයනෝජිත පයත ්රවේ ස 

අධිව ණශේ  අධීක්ෂණයන යනටශත් මප ඳකතක පේවිච්චි රීම පට 

ිැරී සය ආවේ යනට තපයි  විධිවිරේය තේෙේ ක ශඳ්තශ්ත.  මප 

ශයනෝජිත පයත පන්්ත විශ ේෂ ඳකතක දීකේ ක ශඳයසේ. ත්තයශර 

ිමුෙේසට වුණත් අත් අඩාගුසට ීැීන ධ ව ්තය පුළුස්ත ආවේ ශේ  

විධිවිරේය මප පයත් ශවුව ධපශතහි තඳි්තස ක ශඳයසේ. අත් 

අඩාගුසට ීත් පුශීකයනකුස පැයන 4 ක් ශපොිමියයන භේ ශේ  තඳේ ීත 

ිැරීයි. ඊට පසුස ිරශයනෝතය ශපොිමතතපක ස යනකුශී්ත රැඳවු ධ 

ිරශයනෝීයනක් කඳේ ීත ිැරීයි. මප රැඳවු ධ ිරශයනෝීයන පත ඔහු 
සුපේය ශෙවවට  ඳසේ ී්තය පුළුස්ත. යැසත රැඳවු ධ ිරශයනෝීයන 

දී්දඝ ව කේ   සුපේය  ව වේකයනක් විප්ද යයන අසත්ත සය ශතක් 

රැඳවු ධ භේ ශේ  තඳේ ීත ිැරීයි. ඊට පසුස වුණත් පේත ියනක් 

යනයශතක්  අප ේරයනට අෙේළ විප්ද යයන ත ධපූ්දණ ව ය ශතක් 

තාපේ්තඩ් භේ ශේ  තඳේීත ිැරීයි. ශ ධ විධිවිරේය ඕයෙප 

විප්ද යයනක් රීම පට ඕයෙසටත් සඩේ ්රපේණසත්. යඩුස පැසරුසේට 

පසුසත් මප යඩුස වෙිරවස විභේීයනට ී්තය විධිවිරේය තකතතසේ 

ක ශඳයසේ. ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත ්රවේ ස පසක ය ෙඬුස ධ 

ශයනෝජිත පයත යනටශත්ත් ශේතය පුළුස්තවප ක ශඳයසේ රීයනේ පප 

හිතයසේ. ශයනෝජිත පයත යනටශත් ප ණීයන ෙණ්ඩයයන යැිැ රීයනේ 

තපි  අයන රීයනේ ක බුණේ. අපි මප තාශ ෝරයයනත් ඉදිතාපත් ව ්තය 

ඳකේශපොශ ොත්ුව ශසයසේ  මිීනපැරුපක් රීම ශ ධ ස ෙට කක් සය 

පුශීකයනකුට ප ණීයන ෙණ්ඩයයන පැමිණවීපට ිැරී සය පතාදි.    

යත්ත ස ශයන්තප ශ ධ  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීප තඳිේ වූ 

ශයනෝජිත පයත් ශවුව ධපත ත ධඳ්තරශයන්ත තපි  අයන රීයනයසේ  

ශපයන තෙ සැඩියි රීයනකේ. ශපහි ක ශඳය විධිවිරේය පේවිච්චි වශළොත් 

Police State මවවට යනයි රීයනය පතයනක් තපි  අයනට ක ශඳයසේ. 

තසත් අයන රීයනයසේ  ශපහි ක ශඳය විධිවිරේය තැ  පදියි  මප 

විධිවිරේය අපි ඳේක ව කේ ක ශඳයසේයන රීයනකේ. පේ ේතශ්ත යැිැ  

 ශපොය වේ ණයනෙ යත්ත රීයනකේ. ඒ ශෙපේ්ද තසයනප තුවුව ව ්තය 

තපයි  ෙැයට දීකේ ක ශඳය ඳකතක සැඩි ව කේ  ඒ ඳකතක 

යන ධතේක් අධීක්ෂණයනවට කක් රීම ප තඳිේ අධිව ණයනට භේ  දීකේ 
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ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ ඳකතක පේවිච්චි ව ්තශ්ත ශවොශිොපෙ රීයනකේ 

අධීක්ෂණයන ව ය මව පිිබඳඳස ටිවක් විපියල්ශක්ත ඉ්තයයන 

රීයනකේ තපයි පේ රීයන්තශ්ත. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීරු යපක ුවපිර  ඔඳුවපේට තස වියේඩියනව වේකයනක් 

ක ශඳයසේ.  

 
ගරු ියලක් මාරපන මහතා 
(ேொண்புேிகு திலக் ேொரபன) 

(The Hon. Tilak Marapana) 

ීරු ිර ශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අසතේය ස ශයන්ත  ශ ධ 

වේ ණයනත් පේරීයන්තය වැපැක යි. පේ හිතය ිැටියනට ශ ධසේ 

අයශප්ක්ෂිතස ියදුසය ශශසල්. ශ ධසේ යැක  ව ්තය මච්ච  පිසු 

යැිැ. ශපහි මුළු සීකීප ත්රිවිර ිමුෙේසටයි  ශපොලීියයනටයි භේ  දීකේ 

අපි පැත්තවට ශසකේ ියටිශයනොත් රීිය ෙසතව ශ ධසේ සළක්ස්තය 

පුළුස්තයන රීයනකේ පේ හිත්තශ්ත යැිැ. පු සැියයන්ත ිැටියනට අපි 

ශපොලීියයනටයි  ත්රිවිර ිමුෙේසටයි ේපතාප තිේයන ශේතය ඕයෙ. අශප් 

්රශශ ශේ  අපට අයික  ප්දචතත ෙිශේ  ශිෝ අශප් යසේතැ්තසක 

සු ක්ෂිතභේසයන ීැය අපි ඳකේී්තය ඕයෙ. ඒ රීයන්තශ්ත  අශප් 

ප රශශ ශේ  යේඳුයය අයන ීැසශතයසේ ය ධ  මශිප යැත්ය ධ 

අතිැ  ෙපේ ක ශඳය භේණ්ඩ ක ශඳයසේ ය ධ ඒ පිිබඳඳස 

තැකරීල්ශක්ත ඉ්තය ඕයෙ. අපි ිැප ශසකේශජප පම ක්ෂේවේම ස 

ියටිශයනොත් තපයි ශපසැිර ශඳෝ ධඳ පිපිම  ධසිම්ත ශීොඩි්ත 

ශේශ ්තය අපට පුළුස්ත ශස්තශ්ත.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පට මීට සඩේ වථේ ව ්තය 

පුළුස්තවපක් යැිැ. යත්ත ස ශයන්තප ශ ධ පයත් ශවුව ධපශත් 

ක ශඳය ්රක පේෙය ශිොඳි්ත අරයයනයයන රීම ශප්ත පසුස තපයි ශ ධ 

තභේසට යවිල්කේ රීයන්තය ඕයෙ  විප්ද යයනක් ියදු ව ්තය ශ ධ 

පයත් ශවුව ධපත පණ පදියි රීයනකේ ශිෝ ශපහි ක ශඳය සී්තක   

විරේය ්රපේණසත් යැිැයි රීයනකේ. ශ ධ පයත් ශවුව ධපත 

රීශයනජශසොත් ශත්රු ධ ී්තය පුළුස්ත  ඕයෙප විප්ද යයනක් 

ව ්තය ශ ධ පයත් ශවුව ධපත ුවිබ්ත දීකේ ක ශඳය ඳකතක 

තෙශියසේයන රීයනකේ. ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි.   

මීළඟට  ීරු පහි්තෙේය්තෙ අලුත්ීපශ  ප්තත්රීුවපේ. ඔඳුවපේට 

වියේඩි 5ව වේකයනක්  ක ශඳයසේ. 

 
 [අ. භේ. 5.55] 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  මතත.සී. මුුවකුපේ ණ 

ප්තත්රීුවපේශ  වියේඩි 5ත් පට ශේතය ධ රීජසේ. මතශවොට වියේඩි 

10ක් ක ශඳයසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පසුගියන ෙේ ශ ධ  ශට් යක  වූ 

අසේතයේස්තත ියශධියන ියදුශසකේ අෙ සයශවොට දිය 1 වට 

ආත්තය වේකයනක් ීතශසකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ සයශවොට  ට 

යන ධතේක් දු වට තේ්දථවස පසත්සේශීය යනෙප තඳිේ ශීය ගියන 

සැඩ පිිබශසළ ත ධඳ්තරශයන්ත  තයනටත්  ඒ සේශ ප ත්රිවිර 

ිමුෙේසටත්  ශපොලීියයනටත් මුිම්තප තතුවක ස්තත ශසයසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ආණ්ඩුස ෙැ්ත වළ ුතුවස 

ක ශඳ්තශ්ත  ශට් තේක ව ආ ක්ෂේස ීැය  ශ ධ  ශට් සු ක්ෂිත ඳස 

ීැය ශ ධ  ශට් තයතේසට පැිැදිිම ව ය මවයි. ඒව තපයි 

ආණ්ඩුස පළමුශස්තප වළ ුතත්ශත්. ආණ්ඩුස තක යනව වේකයනක් 

පු ේ පේරය ුවිබ්ත ්රවේ  වළේ  ෙැ්ත  ශට් ආ ක්ෂේස ක ශඳයසේයන  

ෙරුස්ත පේතල්සකට මස්තයයන රීයනකේ. ඊශේ  ෙසශතේ ශ ධ  ශට් 

පේතල් ෙරුස්තශී්ත ියයනයනට 1යි පේතල්සකට පැමිසශේ . ඊශේ  

ෙසශතේ වි ේඛේ විෙයේකශේ  ළපයි්ත 5 700්ත 44ශෙයේයි පේතකට 

පැමිසශේ . අෙ පේතකට පැමිසශේ  47ශෙයේයි. ුව්තශෙයේයි 

සැඩිශසකේ ක ශඳ්තශ්ත. තේපේයයශයන්ත පේතල් යනය ෙරුස්තශී්ත 

ියයනයනට 2යි පේතල්සකට පැමිණ ක ශඳ්තශ්ත. අශ ෝක් අශේියාි 

 ේතය යපක ුවපිර  පතව තඳේ ී්තය  ඔඳුවප්තකේශ  ආණ්ඩුස 

ශවශ හි  ශට් ක ශඳය වි තසේතයන ියයනයනට 2යි රීයනකේ. ශප්තය 

ශ ධව තපයි තමු්තයේ්තශතේකේ ශත්රු ධ ී්තය ඕයෙ. කුරුණෙීක 

දිතතත්රික්වයන ිරශයනෝතයයන ව ය අශප් වචිරතත ප්තත්රීුවපේ ඒව 

ශත්රු ධ ී්තය. තමු්තයේ්තශතේකේ ශවශ හි  ශට් වි තසේතයන 

ියයනයනට 2යි. පේ  ශෙොතක් ශයොශසයි රීයන්තශ්ත. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශවොයි පේතශල්ෙ? 

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

වි ේඛේ විෙයේකයන  ශවොළඹ. ශවොළඹ වි ේඛේ විෙයේකශේ  ඊශේ  

පැමිණ ියටිශේ  ළපයි්ත 44ශෙයේයි  අෙ පැමිණ ියටි්තශ්ත ළපයි්ත 

47ශෙයේයි. පේ ශ ධ ව ්තශ්ත ශචෝෙයේසක් ශයොශසයි.  

ආණ්ඩුශස්ත අපි ශඳොශිොප ශීෞ සශයන්ත ඉල්කේ ියටි්තශ්ත  

ශ ධ ශශසල් ව ්තය විම්ත  ශට් තයතේසට ඒ වි තසේතයන ශේතය 

රීයනේයි. ඒ වි තසේතයන දු්තශයොත් තපයි  ශෙපජපිශයනෝ ෙරුස්ත පේතල් 

මස්තශ්ත. මශිප ව ්තශ්ත යැත්ය ධ  තමු්තයේ්තශතේකේ 

ශපොයසේ රීජසත් ශෙපජපි ශයනෝ ෙරුස්ත පේතල් මස්තශ්ත යැිැ. 

පළමුශස්තප තමු්තයේ්තශතේකේ ශවිබ්ත හිට ී්තය.  ශට් තේක ව 

ආ ක්ෂේස ිේතය විම්ත ආණ්ඩුස ශවිබ්ත ඉ්තය. 

තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුස මවට යැිැ ශ්ත. මුිම්තප 

තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුස මවට ඉ්තය මපේ යනැ. යමුත් 

ආණ්ඩුස පැක  ශෙවවයි ඉ්තශ්ත.  මතශවොට  ශට් තේක ව 

ආ ක්ෂේස ීැය වථේ ව ්තශ්ත ශවොශිොපෙ?  

ඳක්තය  අීපැක ස යනේට මිේ පැත්ශත් අසුශ්ත සේඩි ශසකේ 

ඉ්තය තභේයේයනවුවපේ -කක්ෂතප්ත රීතායල්ක පිත්පයනේ- 

තයේධිපක ුවපේට විරුශරස වැකෙ පත්ත යනක් ීියසේ. ශපොවක්ෙ 

ශ ධ ශස්තශ්ත? තභේයේයනවස යනේ   ශට් විරේයනව තයේධිපක ස යනේට 

විරුශරස වැකෙ පත්ත යනක් ීියසේ. ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ 

මුවපේට වේප යනක් ක ශඳයසේ. ඒ වේප ශේ  ියටිය වේ්දයන 

පණ්ඩකශේ  මක්ශවශයක් CID මශව්ත යවිල්කේ අත් අඩාගුසට 

ීත්තේ. තභේයේයනවස යනේ රීයන්තශ්ත  අීපැක ුවපේශ  අසුයට මිේ 

පැත්ශත් ඉ්තය මක්ශවයේයි. ශ ධව අීපැක ුවපේ රීයනකේ තපයි 

වශළේ රීයනේ ඕයෙප ශවශයකුට හිශතයි. ශපොවෙ  මුවපේශ  

අසුයට මිේ පැත්ශත් ඉ්තය මක්ශවයේ ශ්ත ශ ධව ව  

ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ තභේශජදීත් රීතායල්ක පිත්පයනේ 

අීපැක ුවපේශී්ත අිකේ තපයි ිැප ශෙයනක්ප ව ්තශ්ත. 

මුවපේශ  සයනතත් මක්ව ෙැ්ත ිැප ශශප අිකේයි ව ්තශ්ත. 

තභේයේයනවුවපේ ඉතතත  සේශ  තිර තී්තදු ී්තශ්ත යැිැ. මුවපේට 

වවුරු ශිෝ රීයනපු ශෙයනක් ශ්ත  ශ ධ වශළේ. ීරු ිරශයනෝතය 

වථේයේයනවුවපිර  තභේයේයනවස යනේ  ශට් තයේධිපක ස යනේට 

විරුශරස වැකෙ පත්ත  ීියසේ ය ධ  ශ ධ  ශට් මිිරතතසු 

තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආණ්ඩුස ීැය වි තසේත ව යිෙ?  
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ප්තත්රීසරු්ත  9 ශෙශයක් අත්ත්ත ව කේ  අශප් ත ත් 

ශෆෝතශතේවේ ප්තත්රීුවපේට ශපොලීියයන භේ  යපක වප ශේතයයන 

රීජසේ. ඒව ශිොඳයි. ත ත් ශෆෝතශතේවේ ප්තත්රීුවපේට ඒ අපේතය 

ධු යන දීප පිිබඳඳස අපි මවඟයි. ිැඳැයි  ඒව 2015දී ඔඳුවප්තකේට 

ව ්තය ක බුණේ ශ්ත. මුවපේ සේශ  ෙක්ෂශයනක් ඉ්තශෙශදී ඒ 

යපක වප දු්තශ්ත තේීක  ත්යේයනව පිත්පයනේට ශ්ත. යයි  මෙේ 

ඒව මුවපේට දු්තශ්ත යැත්ශත්? ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඉ්තය 

ශෆෝතශතේවේ පිත්පයනේට මෙේ ඒ යපක වප ශේතය ක බුණේ ශ්ත. ඒ 

යපක වප තේීක  ත්යේයනව යපක ුවපේශී්ත  ීැශකජසේට පතතශතේ  

ඊළඟට ශිෝ ශේතය ක බුණේ ශ්ත. යමුත් ඊළඟට දු්තශ්ත වේටෙ? 

 ාජිත් පශදුප ඳණ්ඩේ  පිත්පයනේට ශ්ත ඊළඟට දු්තශ්ත. 

ශපොය ේීක  ාජිත් පශදුප ඳණ්ඩේ  පිත්පයනේ ශෆෝතශතේවේ 

පිත්පයනේට සඩේ ආ ක්ෂේස ීැය ේතයසේෙ? පේත  තේී  

 ත්යේයනව පිත්පයනේ  ශෆෝතශතේවේ පිත්පයනේට සඩේ ආ ක්ෂේස 

ීැය ේතයසේෙ? ෙැ්ත තමු්තයේ්තශතේකේ ශෆෝතශතේවේ පිත්පයනේ 

ේතතතකේ ක යනකේ  මතැය තස අ්දබුෙ යක  ව ්තය ිෙයසේ. ඒ 

පනුතතතයනේත් අපේරුශජ ෙප්තය ිෙයසේ. ශ ධ ආණ්ඩුස ඳකයනට පත් 

ව ්තය ේෙජ වළ මුවපේට මුිම්තප ශ ධ යපක වප ශේතය ක බුණේ 

ශ්ත. යයි  ෙැ්ත තමු්තයේ්තශතේකේ ශපත්ත ධ අත්ත්ත ව ්තශ්ත?  

"තේීක  ත්යේයනව පිත්පයනේට සඩේ ශෆෝතශතේවේ පිත්පයනේ 

ශිොඳයි" රීයනේ මෙේ අීපැක ුවපේ ළඟට ගිහි්ත තමු්තයේ්තශතේකේට 

රීයන්තය ක බුණේ ශ්ත? මෙේ තමු්තයේ්තශතේකේට වට ක බුශණ් 

යැශෙ? මෙේ තමු්තයේ්තශතේකේට ශපත්ත ධ අත්ත්ත ව ්තය ඳැතා 

වුණේෙ?  

තමු්තයේ්තශතේකේ ෙැ්ත ශපත්ත ධ අත්ත්ත ව කේ ශෆෝතශතේවේ 

පිත්පයනේ තසත් අපේරුශජ ෙප්තය ිෙයසේ. මුවපේට  ශට් 

ආ ක්ෂේස පිිබඳඳස ෙැනුපක් ක ශඳයසේ. අපට ඒ ීැය රීිය 

්ර තයයනක් යැිැ. මුවපේට ඒ යපක වප ශෙයසේට අපි මවඟයි. 

ිැඳැයි  මුවපේට මයන ශේතය ඕයෙ ශසකේශජ ශේතශ්ත යැක ස  

තමු්තයේ්තශතේකේ පතතශතේ ශඳොරුසට ශපත්ත ධ අත්ත්ත ව ්තය 

මපේ. ිරව ධ ශඳොරු ව ්තය මපේ.  ශට් මිිරතතසු ශයොපඟ යනස්තය 

මපේ. තමු්තයේ්තශතේකේ තයේධිපක ස යනේට විරුශරසයි ශ ධ සැඩ 

ව ්තශ්ත. තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධවෙ ව ්තය ඕයෙ? පළමුශස්තප 

ආණ්ඩුස තතථේස  ශස්තය ඕයෙ. ඒවයි අපි රීයන්තශ්ත.   

ශතෝ්ත අප ුවාී යපක ුවපිර  ඔඳුවපේ ශ ධ වේ ණේ 

පිිබී්තයසේ ශ්තෙ? අ්තය  මුවපේත් රීයනයසේ  "ඔජ" රීයනේ. 

තමු්තයේ්තශතේකේ   ණ්ඩු ශස්තශ්ත යැක ස ඉ්තය. 

තමු්තයේ්තශතේකේ මව තතථේස යනව ඉ්තය ඕයෙ. මශිප යැක ස ශ ධ 

 ට ඉතතත ිට අ ශීය යන්තය පුළුස්තෙ? ශ ධ ත  ධ වි ේක 

්ර තයයනක් පුවශසකේ ක ශඳය ශසකේශජ අීපැක ස යනේ ත්රතතතසේෙයන 

පිිබඳඳස අලුශත්ත පයතක් ශීශය්තය ිෙයසේ. ශ ධ  ශට් අවුරුදු 

30ක් ක තතශතේ පැසක  ුතශරයන අසත්ත ව ්තය ශ ධ ක ශඳය පයතට 

ඳකයනක් ක බුශණ් යැශෙ?  

පප ත ත් ශෆෝතශතේවේ පැක ුවපේශී්ත අියසේ  ඒ වේකශේ  

ඔඳුවප්තකේට ුතශර ව ්තය ශ ධ පයත යුවශළේ ඉඩ ක බුශණ් 

යැශෙ රීයනේ. ක බුණේ ශ්ත. ෙැ්ත ටිවවට විම්ත ක කක් පේ පය 

යපක ුවපේ තප්තශ  වථේශජදී රීජසේ  "ශ ධ පයත ශඳොශිොප යක   

ශ ධ පයශත් ඕයෙ ත  ධ ඉඩවඩ ක ශඳයසේ" රීයනේ. මුවපේ  ීනක යන 

පිිබඳඳස ශිොඳි්ත ේතයේ යපක ස ශයනක්. මුවපේ පිිබීත්තේ  ඒ 
පයත යනටශත් ශ ධ වටුතුව ව ්තය පුළුස්ත ඳස. යමුත් ෙැ්ත 

ශපශිප ව ්තය ිේතශ්ත යයි? ශපුවප්තකේ තසප ඳටහි ට 

වශඩ් යනයසේ. තමු්තයේ්තශතේකේ ඳටහි ට වශඩ් ගිහිල්කේ  තේක ව 

ආ ක්ෂේස පැත්තවට ෙපකේ  පේයස හිමිව ධ  තාහිඳියනේස 

ශීශය්තය ගිහිල්කේ ශ්ත  ශ ධ වියේ යන වුශණ්. තමු්තයේ්තශතේකේට 

තසප ක.තේ යැිැ. ශ ධ ශශසල් අ යනේශ   ශපයනේශ  පිටි්ත ෙප්තය 

ිෙයසේ  "ශ ධව අපි ේතශ්ත යැිැ" රීයනයසේ  "ආ ක්ෂව 

පණ්ඩකයන ිමුවුශණ් යැිැ" රීයනයසේ. වරුණේව  ආණ්ඩුස 

ෙැ්තසත් ශත්රු ධ ී්තය. තමු්තයේ්තශතේකේ ශපොවක්ෙ ශ ධ 

ව ්තශ්ත?  

 ්තත්ත  ේපයේයනව ප්තත්රීුවපේ ෙැ්ත ශ ධ තභේශජ යැිැ. 

ශීෝයේභයන  ේතපක්ෂ පිත්පයනේ  තවුහීශ තපේත් තාවිරේයයනට 

ශවොළඹි්ත ඉඩපක් දු්තයේයන රීයනේ මුවපේ රීයනේ ක බුණේ. ඒව 

පට්ටපල් ශඳොරුසක්.  ්තත්ත  ේපයේයනව පිත්පයනේ රීයනය ඒසේ 

ශ ධ  ශට් මිිරතතසු තතයනවට වි තසේත ව ්තශ්ත යැිැ. පුළුස්ත ය ධ 

UDA මශව්ත ශතො ුවරු අ ශීය ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවසට ඉදිතාපත් 

ව කේ ඔප්පු ව ්තය  ඒසේ තභේීත ව ්තයයන රීයනේ අපි මුවපේට 

රීයනයසේ. අතතය ශශසල් රීයන්තය මපේ. යේීතාව තාස්දරය 

අධිවේතාශයන්ත රීියප ඉඩපක් මසැිර තාවිරේයයනවට දීකේ යැිැ. අපි 

සී කීපරී්ත රීයනයසේ  මශිප දීකේ යැක  ඳස. අතතය ්රවේ  

ව ්තය මපේ  පඩ ීි්තය මපේ.  

 "තවුහීශ තපේත් තාවිරේයශේ  ති ේ්තට පඩි දීකේ ක ශඳයසේ" 

රීයනේ  ේජිත ශතේයේ ත්ය පිත්පයනේ මෙේ පේ්දිමශ ධ්තුව විසේෙශේ දී 

රීජසේ. පඩි දීකේ ක ශඳයසේ ය ධ  ශප්තස්තය  ඒ පඩි සේ්දතේස 

ශප්තස්තය. තමු්තයේ්තශතේකේ අපට ශෙෝෂේශ ෝපණ මල්ක 

ව යසේ. වේත්ත්තකුඩි ්රශශ ශේ  ක ශඳය ඒ වි තසවිෙයේකයන 

පිිබඳඳස වථේ වළේප  "ඩකතත අකිප්ශපරුප යපක ුවපේ තපයි 

ඒවට අසත  දු්තශ්ත. ශ ධ ියයනල්කප වශළේ මුවපේ" රීයනකේ 

තමු්තයේ්තශතේකේ පඩ ීැහුසේ.  

වවුෙ ඒවට අසත  දු්තශ්ත  ශවොයි වේකශේ ෙ ඒව පට්ත 

ීත්ශත් රීයනේ ඊශේ  හිතතබුල්කේ පැක ුවපේ ඒ ියයනලු ශතො ුවරු 

ශප්තවූසේ. තමු්තයේ්තශතේකේ පැළශසය ශඳොරු රීයනයසේ. 

තමු්තයේ්තශතේකේ යයි  ශ ධ ශඳොරු රීයන්තශ්ත? ශ ධ ියශධිශේ දී වුණු 

වියේ යන පිිබඳඳස ශ ධ ආණ්ඩුශජ ියයනලුශෙයේ ිර්දසතතත්ර ශසය 

ආවේ යනට  ේත්ත  ශේතය අපට පුළුස්ත. ිැඳැයි  විපක්ෂයන 

විධියනට අපි ඒ සැශඩ් ව ්තශ්ත යැිැ. ඒ සේශ  ශශසල් වළේප 

ියදුසය අපේරුස ීැය අප ේතයසේ  අපි ඒසේ අත් විඳ ක ශඳයසේ. 

මප ිරතේ ශ ධ පිිබඳඳස අපි තමු්තයේ්තශතේකේ විශජචයයන ව ්තශ්ත 

යැිැ. තමු්තයේ්තශතේකේ මව මක්ශවයේ ශ ධ ත්රතතතසේදී තාවිරේය 

 ක්ක පත් ව ්තයට වළ ශශසල්  ශ ධ පුශීකශයනෝ අත් අඩාගුසට 

ී්තයශවොට ඒ මිිරතතසු ශේ පු අයන  දු වථයශයන්ත වථේ වළ අයන  

ශවො ධපඤතඤවීදිශේ  ශපොලීියයනට ගියන අයන  වඩු ටිව අහුශසය 

ශවොට යූම්තීඨ මශක් ප්තත්රීස යනේ ගිහි්ත ශපොිමතතපක ස යනේට වථේ 

වළ ඒසේ ආදී ියයනල්ක ීැය අපට රීයන්තයට පුළුස්ත. යමුත්  අපි 

මයන ව ්තශ්ත යැිැ. අපි ශ ධ ශසකේශජ රීයන්තශ්ත යැිැ. [ඳේරේ 

රීම පක්] ශපොවක්ෙ?  

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ශකොකුප ත්රතතතසේදී්ත තමු්තයේ්තශතේකේශ  ආතයශයන්ත ශ්ත  

අහු ශස්තශ්ත. 
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ඒව තපයි රීයන්තශ්ත. අශප් ආතයශයන්ත තපයි අහු ශස්තශ්ත. 
අහු ශස්තය වවුෙ ඒ ශීොල්ක්තට ඉඩ දීකේ ක ශඳ්තශ්ත? [ඳේරේ 
රීම පක්]  ඒව තපයි අපි රීයන්තශ්ත  ඒ වේකශේ  අහු වුශණ්     

යැිැ. ඒ වේකශේ  මශිේ ත්රතතතසේදී්ත හිටිශේ  යැිැ. ුවෂේ               

ඉඳුිරල් අප ශතේය ප්තත්රීුවපිර  තමු්තයේ්තශතේශ  වුවශපොත 

්රශශ ශයනනුත් ඊට සඩේ ඳඩු අහුශසකේ ක ශඳයසේ. තමු්තයේ්තශතේත් 

ෙැනුසත්ස ඒසේ වුණේෙ ේතශ්ත යැිැ. 

අපි රීයන්තශ්ත ශපපපණයි. තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධ ්ර තයයන  

ශශ පේකීනව ණයන ව ්තයට මපේ. පළමුශස්තප අපි ආණ්ඩුසට 

රීයන්තශ්ත  මව තතථේස යනව ඉ්තය රීයනේයි. තමු්තයේ්තශතේකේ 
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තයේධිපක ස යනේට වැකෙ පත්ත  ීැහුසේප ශ ධ ්ර තයයන 

විත ශඳයසේෙ? පළමුස ආණ්ඩුස තතථේස  ශස්තය. ශ ධ ආණ්ඩුශජ 

විවිර පුශීකයන්තට ශචෝෙයේ ක ශඳයසේ  යපක සරු්තට ශචෝෙයේ 

ක ශඳයසේ  විවිර අයනට ශචෝෙයේ ක ශඳයසේ. අඩුප ීණශ්ත  ශ ධ අයන 

ශී්තසකේ ශපශිප ශෙයනක් ක ශඳයසේෙ රීයනේසත් අි්තය. ෙැ්ත 

ිමුෙේපක ුවපේ රීයනයසේ  ්රරේය ත්රතතතසේදිශයනක් ිරෙිතත ව ්තයයන 

රීයනේ  යපක ස ශයනක් මුවපේට රීජසේයන රීයනකේ. මශිප ය ධ  

ිමුෙේපක ස යනේශී්ත ඒ වවුෙ රීයනකේ අිකේ  අඩුප ත මි්ත ඒ 

යපක ස යනේශී්ත වට ේත්ත යනක්සත් ී්තයශවෝ. අපි ේතයසේ  

තමු්තයේ්තශතේකේ වවුරුසත් හිශ්ද ෙප්තශ්ත යැක  ඳස. 

තමු්තයේ්තශතේකේ ඒසේ ව ්තශ්ත යැිැ. අඩුප ත මි්ත ශීෙ ට 

ගිහිල්කේ වට ේත්ත යනක්සත් ී්තය. මතශවොට තපයි ශ ධ  ශට් 

මිිරතතසු වි තසේත ව ්තශ්ත - [ඳේරේ රීම පක්] 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

Sir, I rise to a point of Order.  

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේශ  point of Order මව ශපොවක්ෙ? 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරවසේන මහතා 
(ேொண்புேிகு துஷொர இந்துனில் அேரமென) 

(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශපුවපේ පිේ භයනේයව 

්රවේ  ව යසේ. ශ ධ ශසයශවොට සත්තක  පේශඳෝශල් යී  

තභේශජ ශපොශිොට්ුවශජ ප්තත්රී ශවශයක් අත් අඩාගුසට - [ඳේරේ 

රීම පක්] 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ීරු පහි්තෙේය්තෙ අලුත්ීපශ  ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේ වථේ 

ව ්තය. [ඳේරේ රීම පක්] ඔඳුවපේ වථේ ව ්තය.  

 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

ීරු ප්තත්රීුවපිර   ඒව point  මවක් ශයොශසයි  joint මවක්. 

[ඳේරේ රීම පක්] පප ඔඳුවප්තකේට ශප්තය ශ ධ වේ ණයන 

රීයනයසේ. දිලු ධ අමුණුීප ප්තත්රීුවපේ දිීය ියශධියන යසත්ස්තයට 

ගියනේ. දිලු ධ අමුණුීප ප්තත්රීස යනේ ඒව යසත්ස්තයට ආසේයන රීයනය 

වේ ණයන  වුෆත ිකී ධ යපක ස යනේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජදී අනුපත 

වළේ. යමුත් දිලු ධ අමුණුීප ප්තත්රීුවපේශී්ත පැයන 12ක් ක තතශතේ 

වට ේත්ත  ීත්තේ   පියනල් ිර ේ්තත ෙ ියල්සේ ප්තත්රීුවපේ 

්රවේ යනක් ව කේ  මයන ිරසැ දි වළේ. යමුත් මුවපේශී්ත පැයන  ක් 

ක තතශතේ වට ේත්ත  ීත්තේ. ිතා විධියනට ය ධ අෙ රීතායල්ක 

පිත්පයනේශීනුත් වට ේත්ත යනක් ී්තය ඕයෙ ශ්තෙ? යමුත් 

ශපොවක්ෙ වශළේ? ිමුතප ීනක පක ට යනැජසේ ලු. ඒ යයි? මතැිර්ත 

සැශඩ් balance ව  ී්තය පුළුස්ත ශ්ත. "යඩු ෙප්තය ඳැිැ" රීයනේ 

ෙැ්ත මතැිර්ත රීයනයි. මශිප ශයොශසයි ශ්ත  වළ ුතත්ශත්. 

වරුණේව කේ ශ ධසේ ත ධඳ්තරශයන්ත තමු්තයේ්තශතේකේ 

ශශ පේකයයන ව ්තයට මපේ.  පළමුශස්තප ආණ්ඩුස තතථේස  

ශස්තය  මව පතයනව ඉ්තය  මවට වථේ ව ්තය රීයනේ අපි 

රීයනයසේ. අීපැක ස යනේ තයේධිපක ුවපේට පි  ීියසේ. 

තයේධිපක ුවපේශ  වට්ටියන අීපැක ුවපේට පි  ීියසේ. 

ශපොවක්ෙ  තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධ ව ්තශ්ත? තමු්තයේ්තශතේකේශ  

පසුගියන අවුරුදු ිත ිපේශ්ද ශතො ුවරු අපි රීජශසොත් 

තමු්තයේ්තශතේකේට පේශ්ද ඳැිැකේ යන්තය ඳැතා ශසයි. අපි ඒ පිත් 

ශශ පේකයයන ව ්තශ්ත යැිැ  පැක  යපක සරුිර. අපි මශිප 

ව ්තශ්ත යැිැ. තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධ ත්රතතතසේදී තාවිරේයත් 

මක්ව වළ ීනුශෙනු ීැය අපි රීයන්තය ගිශයනොත්  ඒව ශිොඳ යැක  

ශසයි. ඒ ිරතේ අපි ඒසේ රීයන්තශ්ත යැිැ.  

ඒ ඳ පතළ අසතතථේශජ  අීපැක ස යනේ විපක්ෂ යේයනවුවපේට 

ම්තයයන රීයනේ ආ ේරයේ වළේ. මුවපේ ශඳොශිොප ිර ිාවේ ස 

මුවපේ ළඟට ගියනේ. හිටපු තයේධිපක ස යනේ ිැටියනට මුවපේ 

අ ිමයනීි ප්තදි යනට ගිහි්ත ේෙවු වළේ  ඒ රැතතවීපට තිභේගිශසකේ 

 ක්ක යන දු්තයේ. හිටපු ිමුෙේ ිරකරේතා්ත ශී්තසකේ  තේවච්ඡේ 

ව කේ  ශට් ස්දතපේය තත්ත්සයන ීැය මුවප්තකේශ  අෙිතත 

යුවළත් සැඩ පිිබශසළක් අපි වපත්රීපේක ියතාශතේය 

තයේධිපක ුවපේට ඉදිතාපත් වළේ. ඒ වේ්දයන භේ යන තපයි  විපක්ෂශේ  

අපි වශළේ.  

 ශ ධ තත්ත්සයන ප්දෙයයන ව ්තය   ට ශසනුශස්ත අශප් 

සීකීප  ුතුවවප ඉෂතට ව ්තයට අපි කැිැතතක යි. ිැඳැයි  

තමු්තයේ්තශතේකේ ශ ධ  ශට් ඉතතශවෝක ීැය ශපොය ත  ධ වථේ 

වළත්  අරයේපය අපේතය අරීක වි ේ. වේතායනසත ධ පැක ුවපේ අෙ 

පට්ට ශවඳ  තපයි ීැහුශජ. මුවපේ ඉදිතාපත් වළ තාඛයේ ශල්ඛය 

අතතය ඒසේයි. ශෙපවුපියන්තට වුණත් ෙරුශසෝ පේතකට මස්තය 

වි තසේතයන ක ශඳ්තය ඕයෙ.  ට ීැය වි තසේතයන ශවශතේ ශසතත්  

ආණ්ඩුස ීි ී්තයශවොට මිිරසු්තට වි තසේතයන යක  ශසයිෙ?  

අෙ තයේධිපක ුවපේ ශ ධ ීරු තභේශජදී ශිොඳ ්රවේ යනක් වළේ. 

"ශ ධව ව ්තය මපේ  මව මක්ශවයේට යන්ල්ක දිගු ව  ී්තය 

මපේ  ඉතතශතල්කේප අපි ිතායනට ඉඳකේ ශ ධ සැඩ පිිබශසළ ශීය 

යනමු" රීයනේ මුවපේ රීජසේ. මප ිරතේ අපි ආණ්ඩුසට රීයනයසේ   ශ ධ 

පිත් ශශ පේකයයන ව ්තයට මපේයන රීයනේ. තේක ව සැෙීත්වප 

ඉතතපුව ශසකේ ක ශඳය ශපස්ත අසතතථේසව තමු්තයේ්තශතේකේ 

ියයනලුශෙයේප මවට මවුවශස්තය ඕයෙ.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශ ධ ියශධිසකට යන ධ යන ධ 

පුශීකශයනෝ ත ධඳ්තරයි රීයනේ රීයනයසේ. පප මීට ශප ත් ඒ ීැය 

රීජසේ. ඒ අයන ීැය මශිප රීයනයසේ ය ධ  ගිහි්ත ඒ අයනශී්ත වට 

ේත්ත යනක් ී්තය.  

මතශවොට මිිරසු්ත වි තසේත ව යි. අපි ඔඳට රීයන්තශ්ත  ශ ධ 

 ශට් මිිරසු්තට ආණ්ඩුස ශවශ හි වි තසේතයන තඳ්තය ශේතය 

රීයනේයි. අඩු ත ශ ධ ශ ධ ියයනලු ශශට ේෙජ ව පු අයනශී්ත අඩුප 

ීණශ්ත වටේත්ත යනක් ී්තශ්ත යැිැ. හිශ්ද ෙප්තය රීයනේ අපි 

රීයන්තශ්ත යැිැ. අඩුප ීණශ්ත වටේත්ත යනක් ී්තය. මශිප 

ක බුශණොත් තපයි ආණ්ඩුස ීැය මිිරසු්ත වි තසේත ව ්තශ්ත. 

ස්දතපේයශේ  ඔශේ ආණ්ඩුස ශවශ හි ශ ධ  ශට් තයතේසශ  

වි තසේතයනක් යැිැ. ඔශේ ආණ්ඩුස ශවශ හි වි තසේත ව ්තශ්ත ශ ධ 

 ශට් තයීියශයන්ත ියයනයනට 2යි. ඒව ශිොඳට පතව ක යනේ ී්තය. 

ශ ධ ියයනයනට 2ත් යැක  ව ී්තය මපේ. ඒ ිරතේ අපි 

ඔඳුවප්තකේශී්ත යැසත ඉල්ලීපක් ව යසේ  ශ ධ  තයන ශඳොශිොප 

තතථේස  ශසකේ  ශ ධ  ශට් තේක ව ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ශීය මි්ත 

ඉදිතායනට ශපසැිර ශශසල් ශයොශස්තය ආණ්ඩුස සීඳකේ ී්තය 

රීයනේ. ඒ ඉල්ලීපත් ව මි්ත පප ිරිඬ ශසයසේ. ශඳොශිොප 

තතුවක යි.  

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. මීළඟට  ීරු චමි්තෙ විශ.ියතා ප්තත්රීුවපේ 

වථේ ව ්තය. ඔඳුවපේට වියේඩි  ව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

[අ.භේ.  .07]  
 

ගරු චක න්ද ිම වජ්ියරි මහතා 
(ேொண்புேிகு ெேிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  විශ ේෂශයන්තප 2019 අශ්රේල් 

21සැිර ෙේ ියදු වුණු ියදුවීප ශ ධ  ශට් ඉක ිේතශේ  ශ ෝචීනයන දියයනක් 

ිැටියනට ය ධ වුණේ. අෙ ති ශිට දිය ශෙව පේ්දිමශ ධ්තුවස ුවළ අපි 

වේකයන ීත ව ්තශ්ත ඒ ශසනුශස්ත තේවච්ඡේ ව ්තයයි. පශ  

වථේසට විම්ත විපක්ෂශේ  ීරු පහි්තෙේය්තෙ අලුත්ීපශ  

ප්තත්රීුවපේ වථේ වශළේ  ඒ ත්රතතතසේදී ්රිේ ශයන්ත මියනැදුණු අයනශ  

ඥේතී්තටත්  ුවසේක කඳේ ියටිය අයනටත් යැසතත් දුවක්  

වයීේුවසක් යක  සය විධියනට ෙ රීයනේ පට හිශතයසේ. විපක්ෂශේ  

ීරු පහි්තෙේය්තෙ අලුත්ීපශ  ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේ ිැපෙේප 

යත්ත වථේ ව පු ආවේ යනයි අපි ෙැක්ශක්. ඒ වථේ ව ය ශශ 

ශසනුශස්ත ඔඳුවපේ ශපීන හිටියනේ. යමුත්  අෙ ඔඳුවපේ  ව පු වථේස 

ුවිබ්ත ඒ ්රිේ යන ි ිේ තප්තශ  ශශ පේකය වටුතුව 

ශපශියනසයසේෙ රීයනය තැවයන අපට ෙැනුණේ. මශිප ශස්තය 

ඳැිැ. අපි ආණ්ඩුස ිරශයනෝතයයන ව යසේ. ඒ ආණ්ඩුශජ සීකීප 

අපි භේ  අ ශීය ක ශඳයසේ. ිැඳැයි  ඒ ියයනල්කටප සී රීසුතුව 

වණ්ඩේයන ධ වවුෙ රීයනේ තපේතයනත්   ටත් ශිොඳි්ත ේතයසේ. ීරු 

ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ත්රතතතසේදී ්රිේ  පිිබඳඳස අපි අෙ 

දියශේ ත්  ශිට දියශේ ත් පේ්දිමශ ධ්තුවශජදී වක වේසවට කක් 

ව ශදී අපි වථේ ව ්තශ්ත අශප් මරීශයවේශ  සැරැදි ය ධ  

මරීශයවේශ  ඊළඟ ඳකේශපොශ ොත්ුව ීැය ය ධ  ශ ධ තපේතයන 

ඔවු්තස පිිබකුල්ස ශිකේ ෙකීවි රීයනේ පප හිතයසේ. ඒ ිරතේ අපට 

ඕයෙ ශ ධව අසතේය ව ්තයයි. ඒ අසතේය රීම ප තඳිේ ශිොඳ 

ශයනෝතයේ පේකේසක් පක්ෂස විපක්ෂස ක ශඳයශවොට  ඒ ශයනෝතයේ 

පේකේස ක්රියනේත්පව ශයොසය විධියනට අෙ යන්තශ්ත යයි රීයනය 

වේ ණයන ීැය වල්පයේ ව ්තය ඕයෙ. ඔඳුවප්තකේ ශයනෝතයේ 

ව යසේ  ෆීල්ඩ් පේ්දෂල් ත ත් ශෆෝතශතේවේ පැක ුවපේට ආ ක්ෂව 

අපේතය ධු යන භේ  දු්තශයොත් ශිොඳයි රීයන ාේ. ිැඳැයි  පතතශතේ 

ශෙොතා්ත ගිහිල්කේ ඒව සළක්ස්තය වටුතුව ව ්තශ්ත වවුෙ රීයනේ 

ඔඳුවප්තකේ තප්තශ ප ිිෙයන තේක්ෂිශයන්ත අිකේ ඳක්තය. 

තයේධිපක ුවපේ යයි ශ ධ යපක වප මුවපේට ශේතශ්ත යැත්ශත්? ඒ 

අපේතය ධු යන මුවපේට ශේතය තයේධිපක ුවපේ මවඟතේසක් 

ක බුණත්  ඒව ශයොශේතයට වටුතුව ව ්තශ්ත තමු්තයේ්තශතේකේ 

රීයනය වේ ණයන අපි ිර්දභයනස රීයනයසේ.  
 
ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு ேஹிந்தொனந்த அலுத்கேமக) 

(The Hon. Mahindananda Aluthgamage) 

අපි මශිප රීයනේ යැිැ. 

 

ගරු චක න්ද ිම වජ්ියරි මහතා 
(ேொண்புேிகு ெேிந்த விமஜெிறி)  

(The Hon. Chaminda Wijesiri) 

තමු්තයේ්තශතේකේ තපයි ඒව රීයන්තශ්ත. ෆීල්ඩ් පේ්දෂල් ත ත් 
ශෆෝතශතේවේ පැක ුවපේ ඉ්තයශවොට අෙ තමු්තයේ්තශතේකේ 
මූිරච්චේසට ඒ ීැය රීයනයසේ. ඉතතත ට ගිහි්ත රීයන්තයශවෝ  ශ ධ 

අපේතය ධු යන මුවපේට ශේතය රීයනේ. අපිත් රීයනයසේ  
ඔඳුවප්තකේත් රීයනයසේ  ඒ ිරතේ ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත වටුතුව 
ව ්තය රීයනේ රීයන්තයශවෝ. මුවප්තකේ ඒසේ ව ්තශ්ත යැිැ 
ශ්ත. යයි මශිප ව ්තශ්ත යැත්ශත්? අෙ අපිත් තපඟ තේවච්ඡේ 
ව ්තශ්ත යැිැ. අෙ තයේධිපක ුවපේ ශ ධ තභේශජදී වථේ ව ය 
ශසකේශජ තමු්තයේ්තශතේකේට ඒ ීැය ්ර තය ව ්තය ම්තය 
ක බුණේ ශ්ත. අපි ෙැක්වේ වාචය විශ.ශතේව  ප්තත්රීුවපේ රීයනයසේ  
"පේතල්සක ආ ක්ෂේසට ශපොලීියයන දීකේ යැිැ." රීයනේ. ඒ 
ප්තත්රීුවපේට ශවෝතෙක් ක බුශණ් යැිැ  තයේධිපක ුවපේ ශ ධ ීරු 

තභේශජ ියටිය ශසකේශජ ඒ ීැය අි්තය. යයි අි්තශ්ත 
යැශත් ත්? තමු්තයේ්තශතේකේ රැශව්තශ්ත  ආ ක්ෂේ ශසකේ 
ක ශඳ්තශ්ත අ්තය ඒ රීයනය වණ්ඩේයනපත් තපඟ ිරතයි මශිප 
අි්තශ්ත යැත්ශත්. ඒ ිරතේ ශ ධසේට පණ ශපොස්තශ්ත වවුෙ  ශ ධසේ 

ඉදිතායනට ශීිරයන්තය  ක්ක යන ශේතශ්ත වවුෙ රීයනය වේ ණයන 
 ශට් තයතේස ේතයසේ. ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අපට 
ඕයෙ ශ ධ පක්ෂයන ආ ක්ෂේ ව ්තයසත්  ආණ්ඩුස ආ ක්ෂේ 
ව ්තයසත් ශයොශසයි. අශප්  ට ආ ක්ෂේ ව ්තය මශිප ශපීන 
හිටපු ශශ පේකය යේයනවත්සයනක් අපි. ශපතැයදී වවුරු ශිෝ 

සැරැශෙක් ව යසේ ය ධ  ඒව සැරැදියි රීයනේ  රීයන්තය පුළුස්ත 
ශවෝතෙක්  වශ ේරුවේසක් අපට ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ වේටසත් ඳැිැ 
අපට යන්ල්ක දිගු ව ්තය. ශ ධ ත්රතතතසේෙයන අෙ මුිමනුපුටේ 
ෙප්තයට අස ය සැඩ පිිබශසළ ආ ක්ෂව අා ශේ  ස්දතපේය ීනක  
අනුස අපි වටුතුව ව යශවොට  මතැය යන ධ හිඩැතක් ක ශඳයසේ 
ය ධ  ීනක ශයන්ත යන ධ ඳේරේසක් ක ශඳයසේ ය ධ  ඒව පු සේ ීැීනප 
තඳිේයි අපි වටුතුව ව ්තය ඕයෙ.  

අපි ඊශේ  දියශේ දී ෙැක්වේ  තපි  වණ්ඩේයන ධ අත් අඩාගුසට 
ී්තයසේ. යමුත්  වටේත්ත යනක් අ ශීය ඒ අයන යප පත ිරෙිතත 

ශසයසේ. ිැඳැයි  ඔවු්ත ත්රතතතසේෙයනට ජජුස ත ධඳ්තර වුණු 
වණ්ඩේයන ධ. යයි?  ශට් පසක ්තයේවූ ීනක යන ුවළ ත්රතතතසේදී 
වණ්ඩේයනප අත් අඩාගුසට ීැීනප පිිබඳඳ ්රරේය ්ර තයයනක් අෙ  ට 
ුවළ ක ශඳයසේ. මශිප ය ධ අපට ඒ ීනක යන තඳිේ අස ය සැඩ 
පිිබශසළක් ිේතය ඕයෙ. ිැඳැයි  ශසයත් වේ ණේ පුව ව ශීය 
ශීශය්තයට යනය සැෙීත් වූ ීනක  පශරක යන බිඳ ෙප්තය අපි 
රීියශතේත්ප ඉඩ ක යන්තශ්ත යැිැ. ශපොවෙ  ශපොවු්ත මසැිර ීනක  
පශරක යනවට වැපැක  යැිැ. ශපොවු්තට ඕයෙ  ුතශරයන ිරපේ 
ශයොව  ුතශරයන ශපෝෂණයන ව මි්ත ඔවු්ත තපයි ශ ධව ව ්තය 

සුදුසු  ඔවු්තට තපයි ශ ධව වළ ිැක්ශක් රීයනය වේ ණයන 
රීයන්තයයි. 2015 ස්දෂශේ  අසතේය ුතීයන ුවළ ශ ධ  ශට් පේකයයන 
පේරුවීපට ්රරේයප ශිේුවස වුශණ් ශපොවක්ෙ රීයනේ අපි ේතයසේ. ඒ 
ශපස්ත වූ සැඩ පිිබශසළව ිර්දපේණයනක් ක බුණු ිරතයි. 2015 
තයසේතා  සැිර ෙේ තයේධිපක ස ණයන තයනග්රිණයන ව ්තයට 
ිැරීයනේස අපට කැබුශණ් ශ ධ  ශට් තපතතත තයතේස ශ ධ 
අ්තතසේෙයනට විරුශරස ියටි ිරතයි. ශ ධ ශීොඩ යැ ශඟය ත්රතතතසේෙයන 
ශපෝෂණයන ව ්තශ්ත වවුෙ රීයනේ  ශට් තයතේස ේතයසේ. අෙ ඒව 
තපේතයනට පිිබකුකක් ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ශ ධව මුිමනුපුටේ 
ෙප්තයට අස ය සැඩ පිිබශසළක් අපි වක වේ ව  ීත ුතුවයි  

ශයනෝතයේ ව ීත ුතුවයි. මශතේ යැක ස ශස්තය ක ශඳය ියදුවී ධ 
ියයනල්ක ෙැවකේ අපි මරීශයවේට විශජචයයන ව මි්ත ඉඳකේ ිතා 
යන්තශ්ත යැිැ. අිසල් වේකශේ  ඒ ියදුවී ධ ියශර වුණේ  අෙත් ියශර 
වුණේ  ඉදිතායනටත් ියශර ශසයසේ  අිසල් පුශීකයනේශ  වේකශේ  
වුණේ රීයනේ ශ ධව ඳැිැ  ව  තුවුව ශස්තය ඳැිැ  ීරු ිරශයනෝතය 
වථේයේයනවුවපිර. ඒ ිරතේ ඒසේ ීැය වථේ ව  සැඩක් ස්තශ්ත 
යැිැ. මස්ත වූ යේයනවත්සයනක් පිිබඳඳස අපටත් වයීේුවසක් 
ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ අපි රීයනයසේ  ශ ධ සැඩ පිිබශසළ ිරප ව ්තය 
පුළුස්ත තැකසුපක් ේතය  ඒ තැකසුප ක්රියනේත්පව ව ්තය පුළුස්ත 

ශවශයක් ඕයෙ රීයනේ. අශප්  ශට් ආ ක්ෂව ්රරේීන්ත හිටියනේ. අපි 
ේතයසේ  ඔවුනුත් ිතා ෙක්ෂයි රීයනේ. ිැඳැයි  ඊට මිේ ගියන 
ෙක්ෂශයනක් අෙ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ියටියසේ. ඒව පහි්තෙ  ේතපක්ෂ 
විපක්ෂ යේයනවුවපේත් රීජසේ. මශිප ය ධ  මතැයට ශයනෙවියන ිැරී 
සැඩ පිිබශසළක් ිර්දපේණයන ව ්තය රීයනේ පක්ෂ විපක්ෂ ියයනලු 
ශෙයේටප ියහිපත් ව මි්ත  පට අසතතථේස කඳේ දීප පිිබඳඳස 
තතුවක ස්තත ශසමි්ත පප ිරිඬ සයසේ. ශඳොශිොපත්ප තතුවක යි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. Next, Hon. S. Viyalanderan.  You have 

got five minutes.  
 

[பி.ப. 6.12] 
 

ගරු එසන. ිමයාවල්න්දිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெ. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 
தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கமள, அண்மேயில் 

இடம்தபற்ற ேிமலச்ெத்தனேொன, கொட்டுேிரொண்டித்தனேொன 
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தொக்குதலினொல் 300க்கும் மேற்பட்ட அப்பொவி ேக்கள் தகொன்று 

குவிக்கப்பட்டும் 500க்கும் மேற்பட்டவர்கள் படுகொயேமடந்தும் 

இருக்கின்றொர்கள். அவ்வொறு படுகொயேமடந்திருப்பவர்களில் 

ெிலருமடய நிமலமே நொளுக்கு நொள் ேிகவும் 

பொிதொபகரேொனதொக இருப்பமத  நொம் பொர்க்கக்கூடியதொக 

இருக்கின்றது.  

இந்த நிமலயிமல, இந்தத் தீவிரவொத - பயங்கரவொதத் 

தொக்குதமல மேற்தகொண்டவர்கமளொடு ெம்பந்தப்பட்டதொன ெில 

பயிற்ெி முகொம்கள் இன்று ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திமல 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருப்பது உங்களுக்குத் ததொியும். குறிப்பொக, 

ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திமல கொத்தொன்குடிமய அண்ேித் 

திருக்கின்ற ஒல்லிக்குளம் என்கின்ற பகுதி நடு நகரப் 

பகுதியொகக் கொைப்படுகின்றது. கொத்தொன்குடிப் தபொலிஸ் 

பிொிவுக்குட்பட்ட இந்த நகரப் பகுதிக்குள்மள ஓொிடத்தில் 

கிட்டத்தட்ட 8' - 10' உயரத்திற்கு மேமல தகர மவலிகள் 

அமேக்கப்பட்டு, அதற்குள்மள கடந்த 2 - 2 ½ வருடங்களுக்கு 

மேலொகப் பயிற்ெிகள் இடம்தபற்றிருக்கின்றன. இந்தப் 

பகுதியிமல பைிபுொிந்த அரெ அதிகொொிகளுக்கு இதுபற்றித் 

ததொியொதொ? என்ற மகள்வி இங்மக எழுகின்றது. 

அதுேொத்திரேல்ல, பயிற்ெி முகொதேன்று தெொன்னொல், 

நிச்ெயேொக அது நொன்கு அமறகளுக்குள் நமடதபறுகின்ற ஒரு 

விடயேல்ல. அங்மக தவடிச்ெத்தங்கள் மகட்டிருக்கும்! பயிற்ெி 

எடுக்கின்றமபொது அது ததொடர்பொன ெத்தங்கள் அங்மக 

மகட்பதற்கொன வொய்ப்புக்கள் இருக்கின்றன. அவ்வொறிருந்தும், 

அங்கிருக்கின்ற கொத்தொன்குடிப் தபொலிஸ் பிொிவினர் இதுபற்றிக் 

கடந்த கொலத்தில் எவ்வொறொன நடவடிக்மககமள 

மேற்தகொண்டொர்கள்?   

அது ேொத்திரேல்ல, இந்தக் குண்டுதவடிப்பு நடப்பதற்கு ஒரு 

கிழமேக்கு முன்பு கொத்தொன்குடி, பொலமுமன என்ற பகுதியிமல 

பொீட்ெொர்த்தேொக குண்டுதவடிப்பு மேற்தகொள்ளப்பட்டிருக் 

கின்றது. ஆனொல், அது ததொடர்பொக யொருமே 

மகதுதெய்யப்படொத நிமல கொைப்படுகின்றது. ேட்டக்களப்பு 

ேொவட்டத்திமல ொிதிததன்மன என்ற பகுதியிலும் ஒல்லிக்குளம் 

என்ற பகுதியிலும் இவ்வொறொன இரண்டு பயிற்ெி முகொம்கள் 

கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இரொணுவத்தினரும் விமெட 

அதிரடிப்பமடயினரும் மெொதமனகமள மேற்தகொண்டு, அங்கு 

பயிற்ெி நடந்ததற்கொன ஆதொரங்கமளக் கண்டுபிடித்திருக் 

கிறொர்கள். ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்மத எடுத்துக்தகொண்டொல், 

அங்கு 120க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் ஆங்கொங்கு 

தகரங்களொல் அமடக்கப்பட்டு, 8' - 10' - 12' உயர்ந்த சுவர்கள் 

கட்டப்பட்டு யொரும் உள்நுமழய முடியொதவொறு முகொம்கள் 

அமேக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உண்மேயொகமவ இவ்வொறொன 

இடங்களும் பொிமெொதிக்கப்பட மவண்டும். அப்படிப் 

பொிமெொதித்து அந்த இடங்களில் என்ன நடந்திருக்கின்றது 

என்பதமனக் கண்டுபிடிக்க மவண்டும் என்று நொன் இந்த 

இடத்திமல மகட்டுக்தகொள்ள விரும்புகின்மறன். அமதவிட, 

இன்று தேிழ்ப் பகுதி கிரொே உத்திமயொகத்தர்கள் ேற்றும் 

பிரமதெ தெயலொளர் பயன்படுத்துகின்ற வமகயிலொன 27 

மபொலி அரெ திமைக்கள முத்திமரகள் கண்டுபிடிக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன. இந்த நிமலயில் இன்று எல்மலப் 

பகுதிகளில் வொழுகின்ற எேது தேிழ் ேக்கள் நொளொந்தம் 

தங்களுமடய உயிமரக் மகயில் பிடித்துக்தகொண்டு வொழுகின்ற 

அவலநிமலக்குத் தள்ளப்பட்டிருக்கின்றொர்கள். ஆகமவ, 

பொதுகொப்புப் பிொிவினர் எல்மலப் புறங்களில் வொழுகின்ற எேது 

ேக்களுக்கு உொிய பொதுகொப்மப வழங்கமவண்டும்.  

ேட்டக்களப்பு ேொவட்டத்திமல புைொமனப் பகுதியில் 

கிட்டத்தட்ட 4,300 மகொடி ரூபொய் தெலவில் அமேக்கப்பட்டு 

வருகின்ற Batticaloa Campus (Pvt.) Limited என்று 

தெொல்லப்படுகின்ற பல்கமலக்கழகம் ததொடர்பொன அமனத்து 

விடயங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட மவண்டும். குறிப்பொக, 

2013ஆம் ஆண்டு குறித்த கொைி வழங்கப்படலொம் என்ற 

இைக்கப்பொடு எட்டப்பட்டது. 2017ஆம் ஆண்டு  8ஆம் ேொதம் 

10ஆந் திகதி ேகொவலி அதிகொரெமப அந்தக் கொைிமய 

Batticaloa Campus (Pvt.) Limited க்குக் தகொடுத்திருக்கிறது. 

கட்டுேொனப் பைிகள் 2016இமல ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக் 

கின்றன. அதுேொத்திரேல்ல, ேகொவலி அதிகொரெமபக்கு 

வருடொந்தம் குத்தமக கட்டொேல், ஒமர தடமவயிமல 

கிட்டத்தட்ட 41 இலட்ெம் ரூபொய் கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. 

2016.01.17இலிருந்து Batticaloa Campus க்கு இலங்மக 

வங்கிக்கூடொக இந்தப் பைப் பொிேொற்றம் இடம்தபற்றிருக் 

கின்றது. தவளிநொட்டில் இருந்து - ெவுதி அமரபியொவிலிருந்து 

3.6 பில்லியன் ரூபொய் - கிட்டத்தட்ட 3,600 மகொடி ரூபொய் - 

இந்த Batticaloa Campus (Pvt.) Limited க்குக் 

கிமடத்திருக்கின்றது. அத்துடன், உள்நொட்டில் இருந்து 

இலங்மக வங்கிக் கைக்கிற்கு கிமடத்த 700 ேில்லியன் 

ரூபொயுேொக தேொத்தேொகக் கிட்டத்தட்ட 4,300 மகொடி ரூபொய் 

அதற்குக் கிமடத்திருக்கின்றது. BOC க்கூடொக 7 தடமவ 

இத்தமகய பைப் பொிேொற்றம் இடம்தபற்றதொகச் 

தெொல்லப்படுகின்றது. 
 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

You have to conclude now.  
 

ගරු එසන. ිමයාවල්න්දිරන් මහතා 
(ேொண்புேிகு ெ. வியொமழந்திரன்) 

(The Hon. S. Viyalanderan) 

Sir, please give me one more minute.   

ெவுதி அமரபியொவிலிருக்கின்ற அலி அப்துல்லொ அல் 

யுவொலி என்ற ஒரு தனிநபருக்கூடொக இந்தப் பைங்கள் 

பொிேொற்றம் தெய்யப்பட்டதொகக் கூறப்படுகின்றது. Batticaloa 

Campus (Pvt.) Limited அதொவது Sri Lanka Hira 

Foundationக்குொிய 90 வீதேொன உொிமேகள் தற்மபொமதய 

கிழக்கு ேொகொை ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லொ அவர்களுமடய 

தபயொிலும் அவருமடய ேகனுமடய தபயொிலும் 

உள்வொங்கப்பட்டிருக்கின்றது. தகௌரவ பிரதிச் ெபொநொயகர் 

அவர்கமள, இந்த விடயத்திமல அரெொங்கம் ெொியொன 

விெொரமை மேற்தகொள்ள மவண்டும்.  

அதுேொத்திரேல்ல, ேட்டக்களப்பு பிரதொன வீதிகளில் 

ேொத்திரம் பொிமெொதிக்கேொல், உட்பகுதிகளுக்கும் தென்று 

குறித்த பயிற்ெி முகொம்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட மவண்டும். 

அத்துடன், அந்தப் பகுதிகளிலிருக்கின்ற எங்கள் ேக்களுமடய 

பொதுகொப்பு உறுதிப்படுத்தப்பட மவண்டும் என்று 

கூறிக்தகொண்டு, விமடதபறுகின்மறன். நன்றி.  

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

Thank you. 

මීළඟට  ීරු ශිේෂේ විතේයශ  ප්තත්රීුවපේ. ඔඳුවපේට වියේඩි 

ියනව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 

[අ.භේ. .17] 
 

ගරු වහේෂා ිමතානවේ මහතා 
(ேொண்புேிகு மஹெொ விதொனமக) 

(The Hon. Hesha Withanage) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පසුගියන අශ්රේල් 21 ශසිර 

දිය ියදු වූ ියශධියන ත ධඳ්තරස අෙ දියයන පු ේප විසේෙයන පැසැත්ශසය 

ශසකේසක්. ශ ධ ියදුවීප ශසනුශස්ත අප තැශසොප මවුව ශස්තය 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

ඕයෙ රීයනය වේ ණේස තපයි ියයනලු ශෙයේ අෙිතත ෙක්සමි්ත පුව 

වශළේ. පප තුවුව ශසයසේ  අක ීරු තයේධිපක ුවපේ ශ ධ ේත්තම ත  

තභේස ආප්තත්රණයන රීම ප ත ධඳ්තරස. ශ ධ වේ ණයන 

ත ධඳ්තරශයන්ත සය සීකීශප්ත ඳැිැ  ශස්තය 

තයේධිපක ස යනේශ  පේ්ද තසශේ  යන ධ යන ධ ේෙවියන තපි විට ේත්තේි 

වළේ. යමුත්  අෙ ඒව පශතව ක යනකේ මුවපේ ශඳොශිොප ජජුස වථේ 

වළේ. ඒ ිරතේ  ශ ධ ියශධියන ත ධඳ්තරස තයේධිපක ස යනේ වළ ශ ධ 

්රවේ යන ත ධඳ්තරශයන්ත අපි තුවුව ශසයසේ.  

ඒ සේශ ප  පසුගියන පේ්දිමශ ධ්තුව පැක ස ණයන ප ේෙ ශසකේ 

ශීෙ  ිරෙේශීය ඉ්තය විට තයේධිපක ුවපේ වථේ ව කේ ප්තත්රීව ධ 

දීපු වණ්ඩේයනප වශඩ් යනය මව තසපත් ව ශීය යනයසේ. ඒ ිරතේ  

ශශ පේකිරව අස යතේසක් ශසනුශස්ත මසැිර අයන ශ ධ ියදුවීප 

ශයනොෙේ ී්තය වටුතුව රීම ප පිිබඳඳස අපි වයීේුව ශස්තශ්ත 

යැිැ. ශපයන මක්තත් තේක ව පක්ෂශේ   ිරල් වි්රපියාි 

අීපැක ුවපේ මක්ව මවුව වුණු වණ්ඩේයනප ගිහිල්කේ වළ ියදුවීපක් 

විධියනට තපයි විපක්ෂශයන්ත හුසේ ෙක්ස්තය ේත්තේි වශළේ. ශ ධව 

ශ ධ  ශට් තයතේසට ශත්ශ ්තශ්ත යැක ස ශයොශසයි. ශ ධ  ශට් 

තයතේස ේතයසේ ියදු වුශණ් කුපක්ෙ රීයනකේ. තයේධිපක ුවපේ රීජසේ  

"ශ ධව තේතය්තත  ත්රතතතසේෙශේ  මව ශවොටතක්. ඒ ිරතේ ශ ධවට 

මුහුණ ශේතය ශසයසේ" රීයනකේ.  

අපි අෙ මුවපේශ  වථේස ුවිබ්ත ෙැක්වේ  මුවපේ ශ ධ ෙසතතසක 

දියපතේප විපක්ෂශේ  ප්තත්රීසරු්ත ති   ආණ්ඩු පක්ෂශේ  වැබියට් 

යපක සරු්ත තපඟ ආ ක්ෂව වවු්තතකයන රැතත ශසයසේ රීයූ ඳස. 

ඒව ශිොඳයි. ිැඳැයි  පසුගියන පේත ියනක්  ිතක් යනයවල් 

ආ ක්ෂව වවු්තතකශේ  ිතායනට අස ය පිතාතත සේඩි ව ්තය ඳැතාවීප 

ීැයත් මුවපේ වයීේුවසට පත් ශස්තය ඕයෙ. ශපසැිර ියශධියනක් 

වුණේට පසුස ෙැ්ත දියපතේ රැතත වුණේට සැඩක් යැිැ රීයනය 

වේ ණේස පප පතක් ව ්තයට ඕයෙ. 

විපක්ෂශේ  ප්තත්රීසරු ශ ධව ආණ්ඩුශජ වශ්ද ක යනකේ කතතතයට 

අත පිිෙේී්තය ේත්තේි ව යසේ. අපි වවුරුත් ශ ධවට සී 

රීයන්තය ඕයෙ. ශපොවෙ  LTTE තාවිරේයශේ  ුතශරයන ිරපේ ව ්තය 

අවුරුදු ක ික් ගියනේ. LTTE තාවිරේයයන ශවොතැිර්තෙ ආ  ධභ 

වුශණ්  LTTE තාවිරේයයන අසත්ත ව ්තය පහි්තෙ  ේතපක්ෂ 

පැක ුවපේශ   තයන වටුතුව වළ වේකයන ෙක්සේ ශ ධව ටිශව්ත ටිව 

ස්දරයයන වුශණ් ශවොශිොපෙ රීයනකේ වවුරුත් ේතයසේ. ඒ සේශ ප  

ඒව අසත්ත ව ්තය ශකොකු වේකයනක් ගියනේ.  

අපි අශ්රේල් 21 ශසිරෙේ මුහුණ දු්ත පේතතකු ඉරු දිය ියශධියනට 

ත ධඳ්තර ශ ධ වණ්ඩේයනප මක් මක් ශශ පේකිරව වණ්ඩේයන ධසක 

අස යතේස්ත පත ිර්දපේණයන වුණේයන රීයනේ වේටත් තැව ිැ  

ෙැයී්තය පුළුස්ත වේ ණේ ඉදිතාශේ දී පුව ශසයි. ස්දතපේයයන සය 

විට අපි ෙැයශීය ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ ශ ධ ියයනලු ියශධී්ත මව 

ශීොඩවට ෙපකේ කඝු ව කේ අත පිිෙේී්තය  මශිප යැත්ය ධ 

වේට ශිෝ ශ ධශක් සීකීප පස කේ තස වණ්ඩේයනපක් ශපයි්ත සේිය 

ී්තය ිෙයසේ ය ධ  ශ ධ ත්රතතතසේදී වණ්ඩේයන ධසක ියියන ේඩි්ත 

තපිරු ආණ්ඩු පිහිුවස්තය ේත්තේි ව යසේ රීයනේ පප හිතයසේ.  

ශ ධ ආණ්ඩුශජප අවුරුදු ුවයක් හිටපු මක්ත ේ යපක ස ශයනක් 

අෙ රීජසේ  "ඳැතා ය ධ අපට ශේතය  අපි ව ්තය ධ" රීයනකේ. ඕව 

තපයි ක ශයන්තශ්ත. ෙැ්ත ශ ධව ව ී්තය ඕයෙවප තපයි 

ක ශඳ්තශ්ත. පේත ීණයක් මව මව විධියනට ඒව ව ී්තය 

ේත්තේි වළේ. යමුත්  මශිප ඳැතා වුණේප  ශ ධ ියශධියන පක ්ත ඒ 

අයනට ශ ධශක් ියියන ී්තය පුළුස්තෙ රීයනකේ ෙැ්ත යැසතත් ේත්තේි 

ව යසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පප ශ ධ ශසකේශජ 
විශ ේෂශයන්ත පතක් ව ්තය ඕයෙ  ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක 

යපක ුවපේ ීැය රීයනපු වේ ණයන ත ධඳ්තරස. ඒ ිමපියන පප අෙ 

ශිොයනේ ීත්තේ. ශ ධ ිමපියන ෙැක්ශක්ත් යැක  ේෙවියන වෙ ීියසේ. ශ ධ 

ිමපියන ත ධපූ්දණශයන්ත රීයනස්තය රීයනකේ පප විපක්ෂශේ  

ප්තත්රීසරු්තට රීයනයසේ. මුවපේශ  පේරය ඒවවයන "Colombo 

Telegraph" රීයනය ශසේ අඩවිශේ  ක බුණු ිමපියනක් තපයි 

පතාස්දතයයන ව කේ ක ශඳ්තශ්ත. ශ ධ ේත්තම ත  පේ්දිමශ ධ්තුවශජ 

ියයනලුශෙයේප ඒව ඳක්තය ඕයෙ. ශ ධ ිමපිශේ  ශවොශිේසත් 

ශශ ශරෝහී ්රවේ යනක් යැිැ. යමුත්  මව ශෙයනක් ක ශඳයසේ. 

අක ීරු තයේධිපක ුවපේට  "වපත්රීපේක ියතාශතේය ීරු 

තයේධිපක ුවපේ" රීයනකේ ෙපකේ යැිැ  යමි්ත ආප්තත්රණයන ව කේ 

ක ශඳයසේ.  

පේ හිතය විධියනට ඒව තපයි ශ ධ ිමපිශේ  දු්දසකවපක් ිැටියනට 

ෙරී්තය ක ශඳ්තශ්ත. ශතයෂතය යපක ස ශයනකු විධියනට මුවපේ ශ ධ 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ විපක්ෂශයන්ත මය ඕයෙප ීැටලුසවට  ඕයෙප 

්ර තයයනවට තිජුස පිිබුවරු ශෙය අපේතයස ශයනකු රීයනකේ පප 

හිතයසේ. මුවපේස ෙඩයන ධ ව ්තය ශ ධව අවියනක් ව  ී්තය 

ශපොවු්ත ේත්තේි ව යසේ.  

පශ  මිත්ර පියනල් ිර ේ්තත ෙ ියල්සේ ප්තත්රීුවපේ ීැයත් වථේ 

වළේ. පප ශ ධ ශසකේශජදී විශ ේෂශයන්තප ශ ධ වේ ණයනත් පතක් 

ව කේ ශේතය ඕයෙ. මුවපේශ  ියශධියන තේපේයය ියශධියනක් විධියනට 

ෙක්සකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ වේ ණයන සැරැදිකේ ශිෝ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  

ප්තත්රීස ශයනකුශී්ත රීයනැවුණේ ය ධ අෙ ශපොවක්ෙ  ශස්තශ්ත? 

"අශප් ේුව ධ ිමුෙේස ිරව ධප ප ණයනට පත් වුණේ රීයනකේ ශශ  

ශරෝහී්ත ටිවක් ශශ  ශරෝහී ්රවේ  ව යසේ.   ශ ධ  ශට් යැසත 

ුතශරයනක් සපු ්තය ේත්තේි ව යසේ." රීයනකේ සැරැදිකේ ශිෝ 

ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ප්තත්රීස ශයනකුශී්ත රීයනැවුණේ ය ධ පප 

හිත්තශ්ත විපක්ෂශේ  වණ්ඩේයනප ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවස ඉතතත ිේ 

සේඩිශසකේ වි ේක ත්තේද යයනක් ෙක්සයි. ශශ පේකයයන ව ්තය 

ඕයෙ ්රපශජෙයනක් ක ශඳය ඳස අපි රීයනයසේ. ඒශක් තෙේචේ ේත්පව 

භේසයන ිඳුයේ ී්තය. මුවපේට සැරැදිකේ මශිප රීයනැශස්තය යක . 

හිත්තශ්ත යැක ස මුවපේට මශිප රීයනැශස්තය යක . මුවපේ ඒ  

ශසනුශස්ත තපේස ීත්තේ. ඒ ිරතේ ඒව මතැිර්ත අසතේයයි. 

ිැඳැයි  ඒව තේපේයය ියදු වීපක්  ත ක ියදු වීපක් විධියනට 

කඝුව ණයන රීම පට ේත්තේි ව ්තය ශිොඳ යැිැ. 

වාචය විශ.ශතේව  ප්තත්රීුවපේ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජදී රීජසේ  

"මුවපේශ  ශ  පිුව පත ක ශඳය ඉතතශවෝකයනට වවුරුසත් ආශජ 

යැිැ. ඊශේ  ශපොලීියශේ  වවුරුසත් හිටිශේ  යැිැ" රීයනකේ. පප ඒ 

ශසකේශජ මූකේතයශේ  සේඩිශසකේ හිටිශේ . යමුත් පප 

මූකේතයශයන්ත යවිල්කේ  පේත  මූකතතථේය ශපොිමතත 

පම ක්ෂවුවපේශී්ත ශ ධ ීැය විපසීපක් වළේ  ීරු ිරශයනෝතය 

වථේයේයනවුවපිර. ඒ පේතශල් ආ ක්ෂේස තිවුරු ව ්තය මුවපේප 

ගිහිල්කේ අස ය වටුතුව වළේ  යමුත් ළපයි 10 ශෙයේයි හිටිශේ  

රීයනකේ මුවපේ රීජසේ. අෙටත් ශ ධ පේතල් අයේ ක්ෂිතයි රීයනකේ 

 ටට රීයනකේ  ශ ධ  ශට් තයතේස ේිය ී්තසකේ  ශ ධ ේත්තේි 

ව ්තශ්ත ශශ පේකය ීපයක් යන්තයයි. ශල් පක ්ත  පතත සැෙැිම 

පක ්ත ශශ පේකය ීපයක් යන්තය ේත්තේි ව ය තරුණ 

ප්තත්රීසරු ශ ධ ීරු තභේශජ ියටීප අපට වයීේුවසක්. ඒ සේශ ප 

පත් ශස්තය ඉ්තය  ඔයන ය ධ රීයනය ශශ පේකයඥයන්ත අෙ ශ ධ 

 ටට ශෙය පසවුඩයන ශ ධ  ශට් තයතේස ශිොඳි්ත අසරේ ණයන ව  

ී්තයසේ. ඒ ඳකේශපොශ ොත්ුව තඵක ව  ී්තය ශ ධ  ශට් තයතේස 

ඉඩ ශෙයිෙ යැශෙ රීයනය මව අයේීතයනට ඳේ යි රීයනේ පේ රීයනයසේ. 

ශපසැිර ියදු වී ධ යැසත යක  ශයොශස්තය ශ ධ   ටට ආෙ යන ව ය 

ශශ  ශ්රේමී යේයනවයන්ත ියයනලු ශෙයේ මවුව ශසකේ තී්තදු තී ණ ීත 

ුතුව අසතතථේසව ශශ පේකයයන ව ්තය මපේ රීයනය ඒ ආෙ ණීයන 

පසවුඩයනත් කඳේ ශෙමි්ත පප පශ  වථේස අසත්ත ව යසේ  ීරු 

ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර.  

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඳුවපේට ශඳොශිොප තතුවක යි. ඊළඟට  ීරු ියිය  තයනශවොඩි 

ප්තත්රීුවපේ. ඔඳුවපේට වියේඩි ෙියනව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 
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ගරු ියියර ජයවකකඩි මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අශප්  ට  අශ්රේල් 21 සැිරෙේ 

ශ ධ රුදුරු ත්රතතතසේදී ේසදු ට  විපතට  ශීොදුරු වුශණ් යයි රීයනේ අපි 

ේතයසේ. ියයනයනට 90ක් වශතෝිමව තයතේස ියටිය ශයෝ්දශජ  ට 

ශතෝ ේ ශයොශීය  පේතතකු ඉතාෙේ ව   ශතෝිමව තයතේස ඉකක්ව 

ව ශීය ශ ධ ්රිේ යන අශප්  ශට්ප ියදු ස්තශ්ත  ශ ධ සයවිට අශප් 

 ට ුවළ පැසක  දු්දසක ආ ක්ෂව තත්ත්සයන  දු්දසක ආ්දථිව සුියන  

 ට පිිබඳඳස ආෙ යනක් යැක  පේකවයන්ත මිේට ශපිේට  ශඳෙේ 

ශස්ත ව  ශීය  ණ්ඩු සය  තේක ව ආ ක්ෂේස තපඟ විහිළු ව ය 

පේකවයන්ත ඉ්තය  ටක් ිරතයි. ඒ ිරතේ තපයි ශ ධ විපත අපි 

ශවශ හිප ශයනොමු වුශණ් රීයනය වේ ණයන පේ ශ ධ අසතතථේශජදී 

පතක් ව යසේ.  අශ්රේල් 04 සැිරෙේ තේතය්තත  බුශධි ශතේසේ 

ශපසැිර වියේ යනක් ශ ධ  ශට් ියදු සය ඳස රීයනශදි අප ේර 

පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස ඒ ීැය ශිොයනේ ඳක්තශ්ත යැක ස 

හිටපු යේවිව ිමුෙේපක   අශමි ේල් සත්තත ව ්තයේශීොඩශී්ත 

වටේත්ත  ී්තයසේ. අශප් අප ේර පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස 

ෙසතත පික් මව දිීට සැයන වශළේ සත්තත ව ්තයේශීොඩ 

පිත්තයනේශී්ත වටේත්ත  ී්තයයි. ශප්තය  ශ ධ  ශට් 

ආ ක්ෂව තත්ත්සශේ  තතසභේසයන. අශප්  ශට් පේකවයන්ත සේශ ප 

ආණ්ඩුස ශයොෙැය ශ ධ ්රිේ යන ියදු වුණේ ය ධ ඒ ශයොෙැය 

ීැීනපටත් සීකීප ෙ ්තශ්ත ඔවු්තපයි රීයනය වේ ණයන අපි 

මුිම්තප රීයන්තය ඕයෙ. ඔවු්තට ශතො ුවරු සේ්දතේ ශයොවුශණ් 

යයි? "ේතශ්ත යැිැ" රීයනයසේ ය ධ මයනත් දු්දසකවපක්  ෙැයශීය 

පියනස  ීත්ශත් යැත්ය ධ මයනත් දු්දසකවපක්. ඒ ිරතේ අෙ විශශ  

 ටසල්  අශප්  ටට හියේ සයසේ. සීකීප ඳේ  ී්තය ආණ්ඩුසක් 

ය ධ ඉල්කේ අතත ශස්තය ඕයෙ  සී රීස ුතුව ආවේ යනට ඊට 

පතතශතේසත් ිැියශ ්තය ්රක ඥේ ශේතය ඕයෙ. ඒ රීිය ශෙයනක් ශ ධ 

 ශට් ියදු ස්තශ්ත යැිැ.   

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ඒ ිරතේ පප ශයනෝතයේ 

කීපයනක් ඉදිතාපත් ව යසේ. මක් ශයනෝතයේසක් තපයි  අශප්  ශට් 

ආීපය විීපය ීනක ම ක  පිිබඳඳ ්ර තයයන. අශප්   ටට විවිර 

තේක වයන්ත ිරෙිශතේ  වීතේ  හිතස පැමිශණයසේ. ආීපය විීපය 

ිරකරේතා්ත අශප්  ශට් සැඩ ස්දතයයනක් වළේ. ශප  ටට පැමිශණය 

විශශශීයන තේක වයන්ත පිට  ටට යැසත  යනසයසේෙ රීයනකේ ශිොයනේ 

ඳක්තය ්රපශජෙයනක් යැිැ රීයනකේ ඔවු්ත ඉල්ලීපක් වළේ. අශප් 

  ශට් ආීපය විීපය ීනක  පිිබඳඳස ඉතේප තදි්ත ක්රියනේත්පව වීශ ධ 

අස යතේස ක ශඳයසේ. ඒ වේ ණයන ශවශ හි ශ ධ ීරු 

පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ිේ ශ ධ ීරු තභේශජ අසරේයයන පේ ශයනොමු 

ව යසේ. සයේතවිල්ලුශජ විත ක් ශයොශසයි  අශප්  ශට් 

යැ ශඟයහි  පළේශත්  ේුවරු පළේශත්  පරයප වඳුව ශේ   ඈත 

දු ධඳ  මිටියනේසශත්ත් අ්තතසේදී වල්ිම වණ්ඩේයන ධ ිරෙිශතේ පදිාචි 

රීම  ධ ියදු සය ඳස අපි ශ ධ ීරු තභේශජදී කීප විටක්ප ශප්තසේ 

දු්තයේ. 

දු ධඳ  මිටියනේසශත් අක්ව  21 000ව භූමි ්රපේණයනක් ප්දචතත 7

-  වෙිමසකට වඩේ පදිාචි රීම  ධ ශ ධ වථේ ව ය ශපොශිොශත්ත් 

ියශර සයසේ. ඒ ිරතේ අ්තතසේදී වල්ිම වණ්ඩේයන ධ ශ ධ  ශට් 

තේක ශේ  ිෙසත ඳඳු ඉඩ ධ  ේඩ ට වඳුව යනත්  සයේ්තත  යුවළු 

ශ ධ  ශට් අභයන භූමි ්රශශ  ඳකිත්වේ ශයන්ත අත්පත් ව  ී්තයේ 

වටුතත්ත යත  රීම පට  ටක් ස ශයන්ත අපි ියයනලු ශෙයේ මවුව 

ශස්තය ඕයෙ. අපි වේටසත් ශචෝෙයේ වළ ුතත්ශත් යැිැ. අපි 

පළමුස  ආීපය විීපය ීනක  ෙැඩි ව ්තය ඕයෙ. ඒ සේශ ප අශප් 

ඉඩ ධසක යැසත පදිාචි රීම ශ ධදී  ශට් පසක ය ීනක යන ෙැඩිස 

ක්රියනේත්පව ව ්තය ඕයෙ. අශප්  ශට් විසේි ීනක යනක් ක ශඳයසේ. 

තේපේයය විසේි ිේ දික්වතේෙ ආඥේ පයතට අනුස අවුරුදු 1 ට අඩු 

ෙැතාවියනක් යන ධ තැයැත්ශතක් විිය්ත රැශීය ගියනේ ය ධ  විසේි ව  

ී්තය ේත්තේි වළේ ය ධ අපි ණයන රීයනය ස ෙට ඒ ෙැතාවියනස 

යනසයසේ පතාසේත භේ යනට  තරුණයනේස යනසයසේ  ක්ෂිත 

ඳ්තරයේීේ යනට. ඒව තපයි අශප්  ශට් ීනක යන. යමුත්  අෙ අශප් 

 ශට් විසේි ීනක යනට පිටි්ත තපි  ආී ධ පෙය ධ ව ශීය අවුරුදු 

12  13 ෙැතාවිශයනෝ තපයි විසේි ව  ී්තශ්ත. ඒ ිරතේ අශප්  ටට 

ශපොදු ීනක  පශරක යනක් අස ය සයසේ. ශ ධ අසතතථේශජදී අපි ීරු 

තභේසට මප ශයනෝතයේස ව යසේ. ශ ධ ශසකේශජ අපි වළ ුතත්ශත්  

කුකල් වේ ීැීනප ශයොශසයි. ශපොදු ීනක  ම ක  පශරක යන ි ිේ අපි 

මවුව ශසමු. ශ ධ  ශට් ියයනලු ශෙයේටප  ියයනලු තය ස්දීසකටප 

ශපොදු සය ශතේ විසේි ීනක යන මවක් ස්තය ඕයෙ. ඒ තඳිේ වටුතුව 

ව ්තය ඕයෙ රීයනය ඉල්ලීප අපි ව යසේ. 

ශ ධ සය විට ආණ්ඩුස මව මව පුශීකයි්තට ීනක යන ක්රියනේත්පව 

රීම ශ ධදී විවිර විෂපතේ ක ශඳය ඳස අපි ේතයසේ. 

ආණ්ඩුවේ ස ශයනක් ්රවේ  ව යසේ  "විිර තචයනවේ සරු පසේ ශ ධ 

රීයනය අ්තතසේදී ත්රතතතසේදී වල්ිමශේ  තේපේජිවශයනෝ" රීයනකේ. 

ීනක යන තපේයස ක්රියනේත්පව සයසේ ය ධ ඔයන ආණ්ඩුවේ ස යනේස 

ශීයැල්කේ ්ර තය ව ්තය ඕයෙ. ආ ක්ෂේස ීැය විපත්තය 

ශයොශසයි. ආණ්ඩුවේ ස යනේස ශී්තසකේ ්ර තය ව ්තය ඕයෙ  

"වවුෙ ඒ විිර තචයනවේ සරු?" රීයනකේ. මසැිර ්ර තය රීම පක් අශප් 

 ශට් යත්ශත් යැිැ.  

ීනක  තාශ ෝරයයන ව ්තය ඕයෙ රීයනකේ අෙ ශයනෝතයේ ඉදිතාපත් 

සයසේ. අෙ ශ ධ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ වේ ව තභේසක් ුවළ 

්රක ත්රතතතසේෙයන පයත් ශවුව ධපත පිිබඳඳස තේවච්ඡේසක් ියදු වුණේ. 

අශප්  ශට් ආ ක්ෂව ශතේසයනට අයනත් ශපොිමතත ිරකරේතා්ත  බුශධි 

අා ශේ  ිරකරේතා්ත ති අප ේර පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශජ 

ඉිළප ිරකරේතා්ත රීයනයසේ  "ක තත අවුරුශෙක් පැසැක  ුතශරයන ිරපේ 

ව ්තය ශප ට පැසැක  ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත ති ිදිිය 

ීනක යන ්රපේණසත් වුණේ. ඒ ිරතේ ශසය ීනක  රීියසක් ඕයෙ යැිැ. 

යන ධ යන ධ  තාශ ෝරය වළ ුතුව ය ධ ශ ධ පයතට තාශ ෝරය මක් 

වළ ිැරීයි" රීයනකේ. ආණ්ඩුශජ මිිරසු්ත තමු්තශ  දු්දසකවප සි 

ී්තය  අීපැක ස යනේ තමු්තශ  දු්දසකවප සි ී්තය ීනක  ඕයෙයන 

රීයනකේ රීයනශදි අෙ ිසත අපි ියයනලු ශෙයේ ඉදිතාශේ  ීරු පයන්තත 

දිතේයේයනව පැක ුවපේ මූකේතයශේ  හිටපු වේ ව තභේශජදී රීයනයසේ  

"ශඳොරු අලුත් ීනක  ඕයෙ යැිැ" රීයනකේ. අප ේර පම ක්ෂණ 

ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශජ ිරකරේතානුත් මයන රීයනයසේ. ියයනලු ශෙයේප මයන 

පිිබී්තයසේ. ීනක පක  ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශජ ්රරේය ිරකරේතායනේ 

පිිබී්තයසේ  "ශ ධ ීනක  ්රපේණසත්. ශසය ශපොය ීනක යනක්සත් 

ඕයෙ යැිැ." රීයනකේ. අෙ ආණ්ඩුස ුවළප මවඟතේසක් යැිැ. අෙ 

අීපැක ස යනේශ  ්රවේ  තපච්චකයනට කක් ව ්තය ේතතත ශපොිමතත 

ිරකරේතා්ත වටුතුව ව මි්ත ඉ්තයසේ. ඒ රීයන්තශ්ත  අීපැක ුවපේ 

යුවළු ශ ධ ආණ්ඩුස සී කීශප්ත ශතො ස වටුතුව ව ය ඳස 

ෙසිය්ත ෙසත තිවුරු සය ඳසයි. 

ඊශේ -ශපශ්දෙේ  තේයනිරව රසය  ඒ සේශ ප විවිර ආුතර 

ශවොටතත ිරෂතපේෙයයන ව ය ආයනතයයනව ශතේසවශයනෝ අත් අඩාගුසට 

අ ශීය ිරෙිතත වළ ඳස අපි ේතයසේ. ිැඳැයි  ඔවු්තට යඩු 

පැසරුශජ ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත යනටශත්  ශයොශසයි. ශ ධ 

ආණ්ඩුස ත්රතතතසේෙයන සැළැක්වීශ ධ පයත යනටශත් යඩු පැසරුසේ 

ය ධ යප කඳේ ශේතය පශිතතත්රේත්ස යනේට ිැරීයනේසක් යැිැ. ඒ 

ිරතේ තපයි අපි රීයන්තශ්ත  ශ ධ ආණ්ඩුස තැපට ීනක යන තපේයස 

ක්රියනේත්පව ව ්තශ්ත යැිැ රීයනකේ. ීනක යන තැපටප තේරේ ණස 

ක්රියනේත්පව ශස්තශ්ත යැිැ. යත්ත ස ශයන්තප ීනක යන තේරේ ණස 

ක්රියනේත්පව ව ්තශ්ත යැිැ. අශප්  ශට් තේක ව ්රක පත්ක යන 

ශපොදුශජ ක්රියනේත්පව ශස්තශ්ත යැිැ. මව මව පුශීකයි්තට 

අස ය පතාදි අශප්  ශට් ීනක  ිේතය පුළුස්තවපක් යැිැ. භේෂේස 

පිිබඳඳස විවිර ්ර තය ක ශඳය ඳස අපි ේතයසේ. යමුත්  අපි ශ ධ 

ශසකේශජ අ්තතසේදීස  තේක සේදීස වටුතුව ශයොවළ ුතුවයි. රීියප 

තේක යනවට හිාතේසක් ශිෝ ව ෙ යනක් ශයොවළ ුතුවයි. භේෂේස 

රීයනය වරුණ පෙය ධ ව ශීය ියදු ව ය විශ ේෂ ස ්රතේෙ  

තැකකී ධ රීියප තේක යනවට අස ය ශස්තශ්ත යැිැ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

තැපටප තපේය වූ භේෂේපයන අස යතේස ඉෂතට ව ලීප තඳිේ අපි 

වටුතුව ව ්තය ඕයෙ  ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර. පප මීට 

ශප ත් ඔප්පු වළේ  ේතතත ශපළ විභේීශේ දී ියාික පේරයශයන්ත 

අරයේපයයන කඳය ෙරුස්තට ියදු ව ය අතේරේ ණව ධ. ශ ධසේ 

තේක සේෙයන ශයොශසයි. ීනක  විෙයේක ්රශජ  විභේීශේ දී රවිඩ පේරය 

ිකෂයයි්ත 170ක් කඳේ ී්තශ්ත ශවොශිොපෙ? ඒ ිරතේ භේෂේස පෙය ධ 

ව ශීය ශ ධ  ශට් තයතේස අත  විෂපතේස්ත යක  ව යසේ.  

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීරු ප්තත්රීුවපිර  ඔඳුවපේට තස වියේඩියනව වේකයනක් 

ක ශඳයසේ.  

 
ගරු ියියර ජයවකකඩි මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

ශ ධ ියශධිශේ දී ීරු වේදියල්ුවපේ ඉතේ ිර්දභීත යේයනවත්සයනක් 

ෙැක්වූසේ රීයනේ අපි පිිබී්තයසේ. ශ ධ   ශට් වශතෝිමව තයතේස 

අවිහිාතේසේදී තයතේසක්. ඔවු්ත වකඳක වුශණ් යැිැ. ඒ සේශ ප 

අශප්  ශට් තේක ශේ  ිෙසත ඳඳු තයන ශ්රී පිේ ශඳෝධී්ත සි්තශතේට ති 

ශ්රී ෙළෙේ පේිමීේසට ත්රතතතසේදී ්රිේ  මල්ක ශසශදීත් අශප්  ශට් 

තයතේස ඉතේ තේපවේමීස වටුතුව වළේ.  

ඳටහි  වුසපයේස ශස්තශ්ත  ශ ධ ආණ්ඩුශජ වුසපයේස 

ශස්තශ්ත තේතී්ත අත  යය ශවොටේ ීැීනපයි.  DIG යේකව ියල්සේ 

ත ධඳ්තරශයන්ත අෙ අප ේර පම ක්ෂණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවස වරුණු 

තහිතස ඔප්පු ව කේ ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප යේපල් කුපේ  තේක්ෂි 

ශෙමි්ත රීයනයසේ  "දිීය ියශධියන යක  ව ්තය අශප් ශපොලීියයන 

ත ධඳ්තරයි   ශපොිමතතපක  ත ධඳ්තරයි  DIG යේකව ියල්සේ 

ත ධඳ්තරයි." රීයනකේ. මුතතිම ධ-ියාික ීැුවපක් යක  ව ්තය 

මක්තත් තේක ව පක්ෂයනට අස යයි  ආණ්ඩුසට අස යයි.  යේකව 

ියල්සේට අෙ සය ශතක් යප දීකේ යැිැ. ශ ධ ආණ්ඩුසට අස ය 

ස්තශ්ත තේතී්ත අත  යය ශවොටේ ීැීනපයි. තමු්තශ  ඳක ශපො යන 

තඳිේ  පැසැත්ප තඳිේ අසතේය ුවරු ධපුස ස ශයන්ත  ට ුවළ 

ආ්දථිව ස ශයන්ත වියේ යනක් ව කේ- 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ීරු ප්තත්රීුවපිර  ෙැ්ත ඔඳුවපේශ  වථේස අසත්ත ව ්තය.  

 
ගරු ියියර ජයවකකඩි මහතා 
(ேொண்புேிகு ெிெிர ஜயதகொடி) 

(The Hon. Sisira Jayakody) 

 ශට් තේක ව ආ ක්ෂේස වියේ  ව කේ   ට ෙසිය්ත ෙසත 

වියේ යනට පත් ව මි්ත ශ ධ ආණ්ඩුස ශීය යනය ක්රියනේසිමයන ිරතේ 

ශ ධ ආණ්ඩුස මළස්තය තයතේස ඳකේශීය ඉ්තයසේ. ඒ ිරතේ 

විපක්ෂශේ   ියටිය යන්තත ධ ශිෝ  ටට ආෙ යන ව ය පේ්දිමශ ධ්තුව 

ප්තත්රීසරු්තට පප රීයනයසේ  "මව මක්ශවයේට ශචෝෙයේ ව ්තය 

යන්තය මපේ.  ිෙසතට මවඟස වථේ ව ්තය." රීයනකේ. ශීෙ  

ක ශඳය මුස ිපට තළයසේ සේශ  ිැප ශෙයනවටප පහි්තෙ 

 ේතපක්ෂ පිත්පයනේට ඳසය මූතක ශශ පේකයයන අසත්ත ව කේ  

වණ්ණේඩියන ඉතතත ිට ගිහි්ත වවුෙ ිතා  වවුෙ සැරැදි රීයනකේ 

තී ණයන ව ්තය ෙැ්ත වේකයන මළඹිකේ ක ශඳයසේ. ඒ තඳිේ ්රඥේස 

පිළ ශජසේ! රීයනේ ්රේ්දථයේ ව මි්ත පප ිරිඬ ශසයසේ. 

ශඳොශිොප තතුවක යි.  

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. මීළඟට  ීරු අශ ෝක් අශේියාි  ේතය 

අපේතයුවපේ. ඔඳුවපේට වියේඩි ුවයව වේකයනක් ක ශඳ්තශ්ත. 

වේකයන පිිබඳඳ ශකොකු ්ර තයයනක් ක ශඳයසේ.    

 
ගරු අවශ්ෝක් අවේියංහ මහතා (ප්රවාහන හා ියිමල් ගුවන් 
වසේවා රාජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு அமெொக் அமபெிங்க - மபொக்குவரத்து ேற்றும் 

ெிவில் விேொனச் மெமவகள் இரொஜொங்க அமேச்ெர்)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe - State  Minister of Transport 
and Civil Aviation) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  මශිප ය ධ වථේ ව කේ 

සැඩක් යැිැ ශ්ත.  

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ව ්තය ශෙයනක් යැිැ  ීරු  ේතය යපක ුවපේ. වියේඩි ුවයව 

වේකයනක් තපයි ක ශඳ්තශ්ත. 

 
[අ.භේ. .34]  
 
ගරු අවශ්ෝක් අවේියංහ මහතා  
(ேொண்புேிகு அமெொக் அமபெிங்க)  

(The Hon. Ashok Abeysinghe) 

ීරු ිර ශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශපප දුක්මුසු ියදුවීප අශප් 

 ශට් ඉක ිේතශේ  වළු පැල්කපක් ශකත තටි්ත ශසයසේ. ශ ධ 

අසතතථේශජ අී ෙගුරු පැල්ව ධ  ාජිත් පියනුවපේ වළ ධූ ේදශී 

පතාණත ්රවේ යන අපි අීයන ව යසේ.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර   පට කැබී ක ශඳය වේකයන 

සීමිත ිරතේ පප ශ ධ පි්තතූ  ිත ිැ්තතේඩ්ීත රීම ප තඳිේ 

සභාගත* ව යසේ. ශපොවෙ  ශපොවු්ත ්රවේ  ව යසේ  "අ්තතසේදී 
තාවිරේය තපඟ රීියප ත ධඳ්තරයනක් යැිැ" රීයනකේ. 

පට කැබී ක ශඳය වේකයනත් තපඟ සැඩිදු  වථේ රීම පට 

අසතතථේසක් යැක  ිරතේ පප තස වරුණක් ීරු ිර ශයනෝතය 

වථේයේයනවුවපේශ  අසරේයයනට ශයනොමු ව යසේ. පසුගියන 

පළමුසැිර දිය "ශඩ්ිම මි ්ද" පුසත් පශත් ශශ පේකය ඕපේදූප 

තී ශේ  “Thanking him for the timely tip-off” යනනුශස්ත 

තඳි්ත ිමපියනක් පළ ශසකේ ක බුණේ. මප ිමපියන ිැ්තතේඩ්ීත රීම ප 

තඳිේ පප සභාගත* ව යසේ.  

ශපප ිමපිශේ   පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ියදු වුණු යන ධ රීිය ියදුවීපක් 

ීැය තඳි්ත ශසයසේ. ඒ ියදුවීප පිිබඳඳස පම ක්ෂණයනක් 

පසත්ස්තය රීයනේ පප විශ ේෂශයන්ත ීරු ිරශයනෝතය 

වථේයේයනවුවපේශී්ත ඉල්කේ ියටියසේ. ශපහි ක ශඳය ආවේ යනට 

පඩවකපුස ශඳෝ ධඳ ියදුවීප පිිබඳඳ යන ධ රීිය ප්තත්රීස ශයනකුට ශ ධ 

 ශට් ්රරේය පුශීකශයනක් දු වථයශයන්ත වථේ ව කේ ඔහුට 

"යන්තය මපේ" රීයනකේ තඳි්ත ව කේ ක ශඳයසේ. ඒ තඳිේ 

පේ්දිමශ ධ්තුව ශභෝතයේීේ ශේ දී තතුවක  වළේ රීයනකේ ශ ධ පුසත් 

පශත් ක ශඳයසේ. ශ ධ පිිබඳඳස පම ක්ෂණයනක් පසත්ස්තය රීයනේ පේ 

ඉල්කේ ියටියසේ.  

311 312 

[ීරු ියිය  තයනශවොඩි පිතේ] 

————————— 
*  පුසනතකාලව  තනා ඇත. 
*  நூனிமலயத்தில் மவக்கப்பட்டுள்ளது. 

*  Placed in the Library. 
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ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අශප් ශීෝයේභයන  ේතපක්ෂ 

පැක ුවපේ ශ ධ ියශධියන ියදු ශසකේ දිය ශෙවක්  ුවයක් යුවළත 

තප්තශ  අශප්ක්ෂවත්සයන ්රවේ  ව කේ  "පප හිටියනේ ය ධ 

ශපසැිර ශශසල් ියදු ශස්තශ්ත යැිැ"  රීයනය ්රවේ යන රීම ප 

පිිබඳඳස පප ශ ධ අසතතථේශජදී  වයීේුව ශසයසේ. ශපයන ශවොපපණ 

තැිැිය ්රවේ යනක්ෙ රීයනකේ ශ ධ  ශට් තයතේසට පැිැදිිම ව ්තය 

ඕයෙ. පක් ිරතේෙ  මුවපේ ්රවේ  ව කේ ක බුණේ  "පප ිරයනප 

අසතතථේස ආසේප  පශ  අශප්ක්ෂවත්සයන ්රවේ  ව ්තය ධ." 

රීයනකේ. ඒ ිරතේ ශ ධ අසතතථේශජ මුවපේ වළ ්රවේ යන පිිබඳඳ  ශට් 

තයතේස ෙැනුසත් වළ ුතුවයි.   

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශ ධ තවුහිශ තපේශ 

තාවිරේයයනට ඉඩ ධ දු්තශ්ත වවුෙ  මුෙල් දු්තශ්ත වවුෙ  ඔවු්ත  ට 

විල්පත්ුවශජ ඉඩ ධ දු්තශ්ත වවුෙ රීයනකේ අෙ වථේ ව පු ඒසේට 

පිිබුවරු අපි ළඟ ක ශඳයසේ. යමුත්  වේකයන ශයොපැක  ිරතේ පප ඒ  

පි්තතූ  ියයනල්කක්ප ිැ්තතේඩ් සේ්දතේසට යුවළත් රීම ප තඳිේ 

තභේීත වළේ. ඒ පිිබඳඳස විශ ේෂ අසරේයයනක් ශයනොමු ව ්තය 

රීයනකේ පේ ඔඳුවපේශී්ත ඉල්කේ ියටියසේ.  

අපි අයන සැශේ දී ඉදිතාපත් වළ ශයනෝතයේත් මක්ව ශ ධ  ශට් යන ධ 

රීිය තතථේස භේසයනක් යක  ශසකේ ක බුණේ. 2000 සතශ්දදී ශ ධ  ටට 

තාචේ වයන්ත කක්ෂ පියි යවිල්කේ ක බුශණ්. යමුත්  පසුගියන සතශ්ද 

තාචේ වයන්ත 230 000ක් පැමිණ ියටියනේ.   තාචේ ව සයේපේ යන ඉතේ 

වි ේක ශකත වඩේ සැුවණු අසතතථේසව  තාචේ ව සයේපේ යන තඳිේ 

විශ ේෂ තිය පැශක්ත කඳේ දීප පිිබඳඳ අශප් තාචේ ව යපක ුවපේට 

ති  තයනට තතුවක ස්තත සයසේ.  

ඒ සේශ ප  අෙ පප ත්රිවිර ිමුෙේසට ති ශපොලීියයනට තතුවක ස්තත 

සයසේ. ශපොවෙ  ශ ධ සේශ  ෙරුණු ත්රතතතසේදී ්රිේ යනක් මල්ක 

ව කේ පැයන 24ක් යුවළත ත්රතතතසේදී්තශ  මූකතතථේය වියේ  

ව කේ  ඔවු්ත වියේ  ව ්තය අස ය වටුතුව වශළේ ශපොය  ශට්ෙ?  

ඒව අශප්  තයන වළේ. ඒ ිරතේ ත්රිවිර ිමුෙේස   ශපොලීියයන ති 

ආ ක්ෂව අා යනට විශ ේෂශයන්ත තතුවක ස්තත ශස්තයට ඕයෙ  තක  

ශෙවක් යුවළත ශ ධ වටුතුව රීම ප පිිබඳඳස. අෙ ුතෙ ිමුෙේපක ුවපේ 

්රවේ  ව කේ ක ශඳයසේ   ට තේපේයය තත්ත්සයනට පැමිණ 

ක ශඳයසේ  ඒ ිරතේ  ශට් තයතේස තේපේයය තය ජීවිතයනට 

මළැශඹ්තය රීයනකේ.  ශට් තයතේසට ිරෙිශතේ ජීසත්ස්තයට ිැරී 

අුතතා්ත  ශට් තේපවේමී තත්ත්සයනක් ෙැ්ත යක  ව කේ ක ශඳයසේ. ඒ 

ිරතේ  තය ජීවිතයන තේපේයය තත්ත්සයනට පත් රීම ප තඳිේ තමු්තශ  

මදිශයෙේ සැඩවටුතුවසක ශයනශේතය රීයනකේ පේ රීයනයසේ.  

ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
මීළඟට  ීරු පවිත්රේශශවි ස්තිරආ ච්චි පැක ුවමියන. ඔඳුවමියනට 

වියේඩි 5ව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 
[අ.භේ.  .3 ] 

 
ගරු පිමත්රාවද්ිම  වන්නිආරච්ි  මහත්ක ය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) பவித்ரொமதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පසුගියන දියව ියදු වූ ඒ 

අසේතයේස්තත ියදුවී ධසකදී විපතට පත් ශසච්ච පවුල්සක 

ියයනලුශෙයේට අපශ  ිෙසශත් ක ශඳය ශ ෝවයන ශ ධ අසතතථේශජදී 

පුෙව  ියටියසේ. ඒ සේශ ප  ීරු පැල්ව ධ  ාජිත් අී ෙගුරුුවපේ 

යුවළු ඒ ආීමිව යේයනවයන්ත ශ ධ ්ර තයශේ දී ඉතේ තේපේවේමීස 

ියතේ ශ ධ  ට තේපවේමී තත්ත්සයනවට ශීය ම්තයට වටුතුව රීම ප 

ත ධඳ්තරශයනනුත් අශප් ශීෞ සයන ශ ධ අසතතථේශජදී පුෙ ව ්තය 

ඕයෙ.  

ඉතේ ීැඹුතා්ත ඳැලුසේප අපට ශ ධ ියශධියන වේ ණේ ශෙවක් 

විධියනට ශපශයයසේ. මවක් තපයි  ශපසැිර ියදුවී ධ ශකෝවශේ    

වුණේප ඒ  වටුතුව ප්දෙයයන ව ්තය  තයන්ත ති ආ ක්ෂව ිමුෙේ  

ී්තයේ වූ ක්රියනේපේ්දී. අශප්  ශට් ශපප අසේතයේස්තත ියශධියන   

වුණේප  තයන ශවශතේ ශසතත් ආ ක්ෂව ිමුෙේ  ඒ ත ධඳ්තරශයන්ත 

ක්රියනේ ව කේ ඔවු්තට ිැරී ේපතාප  ක්ක  ්රපේණශයන්ත ශඳොශිෝ  

ක්රියනේපේ්දී ීත්තේ. ඒ ීත්තේ වූ ආ ක්ෂව පියනස  ත ධඳ්තරශයන්ත 

අපි ත්රිවිර ිමුෙේශජ ති ශපොලීියශේ  ියයනලුශෙයේට අශප් ශීෞ ස පුෙ 

ව යසේ. ඊළඟ වේ ණයන තපයි  අශප්  ටට ශපශිප ශෙයනක් වුශණ් 

යයි රීයනය වේ ණේස. ඒවට ශිේුවස තපයි ඉතේප අතපත්  

ශයොිැරීයනේශස්ත ශපළුණු  පළමිිරයනක් සේශ   තයනක් ශ ධ  ශට් 

පැසතීප. ඒ ීැය සැඩි ත්දව විත්දව අස ය යැිැ. අපි ේතයසේ 

ත්රිවිර ිමුෙේශජ ශතේයේධියේයනවයනේ   ේතයශේ  යේයනවයනේ  වැබියට් 

පණ්ඩකශේ  යේයනවයනේ  ආණ්ඩුශජ යේයනවයනේ තයේධිපක ුවපේ ඳස. 

වපත්රීපේක ියතාශතේය තයේධිපක ුවපේ පසුගියන ඔක්ශතෝඳ්ද පේතශේ    

රීජසේ  ශ ධ ආණ්ඩුස අතපත්  ශ ධ  තයන අතපත්  ශ ධ වැබියට් 

පණ්ඩකයන අතපත් රීයනකේ.  

ශ ධ  ශට් ක ශඳ්තශ්ත ශපසැිර තත්ත්සයනක් රීයනකේ 

තයේධිපක ුවපේ විිය්තප රීයනයසේ ය ධ  ශපසැිර තත්ත්සයනවදී  

ශපසැිර  තයනක්  ශට් පසක ය ශවොට  ISIS තාවිරේයශේ  

ආ්රපණයනක් ශයොශසයි  ඊට සඩේ ඳ පතළ තේතය්තත  

ආ්රපණයනක් වුණත් ශ ධ  ටට ියශර ශස්තය පුළුස්ත. 

 
 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
තස වියේඩියනව වේකයනක් පපණයි  ඔඳුවමියනට ක ශඳ්තශ්ත. 

 

 

ගරු පිමත්රාවද්ිම  වන්නිආරච්ි  මහත්ක ය 
(ேொண்புேிகு (திருேதி) பவித்ரொமதவி வன்னிஆரச்ெி) 

(The Hon. (Mrs.) Pavithradevi  Wanniarachchi) 

ීරු කක්ෂතප්ත රීතායල්ක යපක ුවපේශ  වේ්දයනේකශයන්ත 

තයේධිපක ුවපේ ීැය තඳි්ත යන ධ ිමයනවිිම සීයනක් ශඳදුසේයන රීයනකේ 

ඒ ත ධඳ්තරශයන්ත යන ධ යන ධ ක්රියනේපේ්දී ීත් ආවේ යන අපි 

රූපසේහිිරශේ  ෙැක්වේ. ඉක ්ත වැබියට් පණ්ඩකශේ  තේපේජිවයන්තප 

වටුතුව ව ්තශ්ත ශ ධ ආවේ යනට ය ධ  ශවෝ  ශ ධ  තශේ  ක ශඳය 

තේමූහිවත්සයන? තයේධිපක ුවපේ රීයනයසේ ය ධ   ශ ධ ආණ්ඩුස 

අතපත්  ශ ධ වැබියට් මව අතපත්  ශ ධ  තයන අතපත්  රීයනකේ  අශප් 

 ටට ශපොවක්ෙ ශස්තශ්ත? තස ටිව ෙසතක් ගියනේප වැබියට් 

පණ්ඩකශේ  තේපේජිවශයනක් ප ේශීය පැශ ය ශඳෝ ධඳයනක් 

ඳැඳශීය වැබියට් පණ්ඩකයනට ගියනේයන රීයනය මව යසුණත් අපට 

පුදුප ශස්තය ශෙයනක් යැිැ.  මසැිර තත්ත්සයනවයි ශ ධ  ේතයයන 

ක ශඳ්තශ්ත. ඒ ිරතේ වළ ුතුව ස්තශ්ත සිේප පේ්දිමශ ධ්තුවස 

තී්තදු ව කේ  සිේප පැක ස ණයනක් වැඳසකේ ශ ධ  ටට සී රීයනය  

තේමූහිවත්සශයන්ත ශිබි  තපත්  තේක ව ආ ක්ෂේස අාව මශවහි කේ 

තකවය  ේතයයනක් ශ ධ  ශට් බිහි ව  ීැීනපයි. මයන තේක ව 

අස යතේසක් ඳස ්රවේ  ව මි්ත පේ ිරිඬ ශසයසේ. 

 
 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
  ීරු යිම්ත ඳණ්ඩේ  තයනපි පැක ුවපේ. ීරු ිරශයනෝතය 

යපක ුවපිර  ඔඳුවපේට වියේඩි ුවයව වේකයනක් ශස්ත ව  

ක ශඳයසේ. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

[අ.භේ.  .43] 
 

ගරු නලින් නණ්ඩාර ජයමහ මහතා (සංවර් න ේපාය 
මාර්ග සහ ජාතයන්තර වවවළඳ නිවයෝජය අමාතයතුමා) 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ -அபிவிருத்தி 

உபொயமுமறகள் ேற்றும் ெர்வமதெ வர்த்தக பிரதி அமேச்ெர்)   

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha - Deputy Minister of  
Development Strategies and International Trade)  

ශඳොශිොප තතුවක යි  ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර.  

යත්තටප ඉතේප වයීේුවෙේයනව වේ ණයනක් ත ධඳ්තරස අෙිතත 

්රවේ  රීම පට ියදුවීප ීැය පේ වයීේුව ශසයසේ. පසුගියන අශ්රේල් 

21 සැිර ෙේ මල්ක වූ ්රිේ  ත ධඳ්තරස අශප්  ශට් තපතතත 

තයතේසශී්ත  අක ඳහුත යනක් -ියයනයනට කීපයනක් ිැ - වයීේුවසට 

පත් වුණේ. විශ ේෂශයන්ත රීුවනුස්ත ඉකක්ව ව ීත්  රීුවනු පල්ිම 

ඉකක්ව ව ීත් මප ්රිේ  ඉතේප බිහිසුණු   ධශල්ච්ඡ ්රිේ  විධියනට 

අපි ශිළේ ෙරීයසේ. ඒ සේශ ප  ශ ධ ්රිේ  මක්ව අපට තී්තදු-

තී ණ ීණයේසවට මළැශඹ්තය ශසකේ ක ශඳයසේ. ශ ධ ්රිේ සකට 

ශප  ඒසේ සළක්සේ ීත ුතුවස ක බුණේ ශ්තෙ  රීයනය ඳ පතළ 

්ර තයයන තපතතත  ශට් තයතේසශ  ියත් තත්තසක අෙ පැකපදියන ධ 

ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒව සළක්සේ ීත ුතුවස ක බුණේ ය ධ  ඒව 

ශයොවශළේ වවුෙ  වවුෙ ඒවට සැ දිවේ ශයනෝ  වවුෙ ඒ සැරැශෙ වශළේ  

රීයනය ්ර තයයන ක ශඳයසේ.  

ශපතැයදී අපි සූෙේය ධ යැිැ  මිේට ශපිේට යන්ල්ක දිගු ව -

ව  ඉ්තය. ශ ධ ශචෝෙයේස ජජුසප මව පුශීකශයනකුට  මශිප 

යැත්ය ධ වණ්ඩේයනපවට මල්ක ව ්තය අපි සූෙේය ධ යැිැ. පප 

හිතය විධියනට ඒ ීැය ශිොයන්තය ශිොඳ ශවොමිෂ්ත තභේසක් පත් 

ව  ක ශඳයසේ. ඒ ශවොමිෂ්ත තභේශස්ත ශිිබ ශසයි  ශ ධ 

වේ ණයනට ත ධඳ්තර තැඳෙ සැ දිවරුස්ත වවුෙ රීයනය වේ ණයන. 

ිැඳැයි  විපක්ෂයන ශ ධ ියදුවීප ෙඩ මීපේ ව ශීය  ආණ්ඩුශජ තපයි 

ියයනයනට ියයනයනක්ප සැරැශෙ ක ශඳ්තශ්ත රීයනකේ රීයන්තය ේත්තේි 

ව ය ආවේ යන අපට ශපශයයසේ. ඕයෙ ය ධ අපටත් මශිප ත්දව 

ව ්තය පුළුස්ත. අපටත් ඒ විධියනට අ්දථ ෙක්ස්තය පුළුස්ත. "අ  

ෙසතත 52 ියශධියන ශයොවුණේ ය ධ ශ ධව ශස්තශ්ත යැිැ. ෙසතත 52 

ුවළ තපයි අලුක ්ත ීනක යන ිේ තේපයන පිිබඳඳ අපේතයේා යනක් පත් 

වුශණ්" රීයනකේ අපටත් රීයන්තය පුළුස්ත  ත්දව ව ්තය පුළුස්ත. 

ිැඳැයි  ඒ විධියනට ශ ධ  ධශල්ච්ඡ ්රිේ යන  තේරේ ණීව ණයන 

ව ්තය අපි සූෙේය ධ යැිැ. 

අපි ශවොශිොපෙ ශ ධ තයතේසට තේරේ ණයන ඉෂතට ව ්තශ්ත? 

ශ ධ ්රිේ සිම්ත පසුස   වූ   ියදුවී ධ ීැය අපට තුවුව ශස්තය 

පුළුස්ත. ඉතේප ශවටි වේකයනක් යුවළත මප පුශීකයන්ත 

අත්අඩාගුසට ීැීනප තඳිේ ත්රිවිර ිමුෙේස  STF මව යුවළු ශපොිමතත 

ිරකරේතා්ත මවුව ශසකේ ිතායනේවේ ස වටුතුව ව  ක ශඳයසේ. ඒ 

තඳිේ තය ශවොට්යේත ෙැක්වූ තිභේගිත්සයන  ෙේයනවත්සයන අපි අීයන 

ව ්තය ඕයෙ. අපි ේතයසේ  මුතතිම ධ ී ධපේයසක සැටලී ධ ව ශදී  

ඒ මුතතිම ධ තයතේසශී්ත අක ඳහුත යනවශ  තිශයනෝීයන කැබී 

ක බුණු ඳස. ශ ධ ශතො ුවරු කඳේ ශෙයශවොට  මුතතිම ධ තයතේසශී්ත 

ඉතේ ඳහුත යනක් ශ ධ ශතො ුවරු දීකේ ක බුණේ. ශපොවෙ  ශ ධ 

්රිේ සිම්ත ඒ තය ශවොට්යේතයනත් -මුතතිම ධ තය ශවොට්යේතයනත්- 

වි ේක ීඨඩේසවට පත් ශසකේ ක ශඳයසේ  වි ේක හිත් තැවුකවට පත් 

ශසකේ ක ශඳයසේ. ඒ සේශ ප  වශතෝිමව තයතේස තසප ඉතේප 

ශජෙයේශස්ත ඉ්තශ්ත. තප්තශ  පවුශල් ශවශයක් -ඥේක ශයනක්  

ෙරුශසක්- යැක  වුණේප ෙැශයය ඒ ශජෙයේස ජීවිත වේකයන පු ේ ඒ 

අයනශ  ියත් තත්තසක ක ශඳයසේ. අපිට ඒවට පිිබයන ධ ශයනොේතය  

පැකැතතත  ශයනොේතය ඳැිැ. ස්තදි ශීසේ මයන තේරේ ණීව ණයන 

ව ්තය අපට ඳැිැ. ඒ ිරතේ පප හිතය විධියනට ශ ධ තෙප තය 

ශවොට්යේතයනක්ප ශ ධ ුවිබ්ත ීඨඩේසට පත් ශසකේ ක ශඳයසේ. 
 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ීරු ිරශයනෝතය යපක ුවපිර  ඔඳුවපේට තස වියේඩියනව 

වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

ගරු නලින් නණ්ඩාර ජයමහ මහතා 
(ேொண்புேிகு நலின் பண்டொர ஜயேஹ)  

(The Hon. Nalin Bandara Jayamaha)  

ශිොඳ ශඳෞශරයන්ත රීයන්තශ්ත ඉතේ පේනුෂිව පිතාතක්. ඔවු්ත 

තශතකුටසත් හිාතේසක් ව ්තය ශපකශඹ්තශ්ත යැිැ. ඒ ිරතේ 

ශඳෞශරයන්ත ශ ධ ්රිේ  ඉතේ ිරහීය ්රිේ  විධියනට ශිළේ ෙරීමි්ත 

ඉතේප වයීේුවසට පත් වුණේ.  

ශ ධශක් ශජෙයේස අපට ශිොඳට ෙැනුණේ. අශප්  ශට් තපතතත 

තයතේස ශ ධ ශජෙයේස වි්තෙේ. මප ිරතේ තේක   පක්ෂ  පේට  ආී ධ 

ශේෙයනරී්ත ශතො ස ශ ධ ්රිේ ශයන්ත මව මව පට්ට ධසිම්ත අඩු 

සැඩි ස ශයන්ත අපි ශජෙයේසට පත් වුණේ. මශිප ය ධ  අපි ෙැ්ත  

ව ්තය ඕයෙ ශපොවක්ෙ? අපි ෙැ්ත ව ්තය ඕයෙ  ශ ධවට 

සැ දිවරුස්ත ශතොයනේ ීැීනපයි. මයන ඉතේපත් සැෙීත්. ශ ධ 

ශවොමිෂ්ත තභේස ුවිබ්ත ඒ සැ දිවරුස්ත ශතොයනේ ී්තය පුළුස්ත 

ශසයි රීයනකේ අපි වි තසේත ව යසේ. පප ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත පූ්දස 

ිරීපයසකට මළශඹ්තය යන්තශ්ත යැිැ. ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත 

වේටසත් යන්ල්ක දිගු ව ්තය යන්තශ්තත් යැිැ. අපත් යන ධ 

පට්ටපරී්ත ශපහි සැ දිවරුස්ත ශස්තය යක   ීරු ිරශයනෝතය 

වථේයේයනවුවපිර. මප ිරතේ ඒ ත ධඳ්තරස අපට යන ධ ස්තදි 

ශීවීපක්  අපට යන ධ රීිය ශෙයනක් වැප රීම පක් ව ්තය ක ශඳයසේ 

ය ධ  අපි ඒවට සූෙේය ධ. මප ිරතේ පප වි තසේත ව යසේ  ශ ධ 

ශවොමිෂ්ත තභේ සේ්දතේස කැබුණේට පසුස අපට ඒ ත ධඳ්තරශයන්ත 

වටුතුව ව ්තය ියශර ශසයි රීයනකේ.  

ශ්රී කේාරීව තේක යනක් විධියනට අපි යැසත යැඟී ියටීශ ධ 

අස යතේස ක ශඳයසේ. ශ්රී කාවේ ආශයනෝතය පණ්ඩකයන ි ිේ අශප් 

අපේතයේා ශයන්ත ශ ධ ෙක්සේ ව පු ආශයනෝතය මවක්සත් යත  

ශයොව ය තැයට අපි වටුතුව ව  ක ශඳයසේ. මප ආශයනෝතය 

ඉදිතායනට ශීය යන්තය ඕයෙ  ක්ක යන ිේ තිශයනෝීයන අපි කඳේ දීකේ 

ක ශඳයසේ. ඉදිතායනට මය ආශයනෝතය ීැය තපි  විට තැව තාවේ 

ක ශයනයි. ිැඳැයි  අශප්  ට ුවළ ශ ධ ෙක්සේ ආ  ධභ වළ මවදු 

ආශයනෝතයයනක්සත් යසත්ස්තශ්ත යැක ස ඉදිතායනට ශීය යන්තය 

පිමක් තප වි්රප පැක ුවපේ ්රමුඛ අශප් අපේතයේා යන වටුතුව 

ව යසේයන රීයනය මව පතක් ව මි්ත  අෙ දිය ඉදිතාපත් වළ ශපප 

ශයනෝතයේස පිිබඳඳස සචය කීපයනක් වථේ ව ්තයට අසතතථේස කඳේ 

දීප ත ධඳ්තරශයන්ත ඔඳුවපේට තතුවක ස්තත ශසමි්ත පේ 

ිරිඬසයසේ  ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. මීළඟට  ීරු  ාජිත් ෙ ශතොයිතේ ප්තත්රීුවපේ. 

ඔඳුවපේට වියේඩි 5ව වේකයනක් ක ශඳයසේ. 

 
[අ.භේ.  .4 ] 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද වසකයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு  ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අශ්රේල් 21 ශසිර ෙේ මල්ක 

වළ ෙරුණු ්රිේ යන පිිබඳඳස අෙ ෙසත පු ේප පැසැත්ශසය ශ ධ 

තේවච්ඡේශජ දී ති මප ්රිේ ශයන්ත පසුස ශීවී ගියන ශ ධ  වේක 

සීපේස ුවළදී  තයන ති ආ ක්ෂව අා ත්  විපක්ෂයනත් වටුතුව වළ 

ආවේ යන පිිබඳඳස විවිර අෙිතත ේෙිතත ්රවේ  ශවරුණේ. අපි 

ඉතේප පැිැදිිමස ශ ධ අසතතථේශජ දී ්රවේ  ව ්තයට ඕයෙ  2015 

තයසේතා පේතශේ    ශසිර ෙේ ස්දතපේය යනි පේකය ආණ්ඩුස භේ  

ීත්ශත් ත්රතතතසේෙශයන්ත ශතො  වූ  භීෂණශයන්ත ශතො  වූ  ටක් ඳස. 

ිැඳැයි  අවුරුදු 4ක් ක තතශතේ ශ ධ ස්දතපේය යනි පේකවශයනෝ යැසත 

 ට ුවළ ත්රතතතසේෙයන යක  ව  ක ශඳයසේ.  ට ුවළ යන ධ රීිය 

ආවේ යනව සයේකූක තත්ත්සයනක් යක ශසකේ ක ශඳයසේ ය ධ   ට 

ුවළ ත්රතතතසේෙයන යක ශසකේ ක ශඳයසේ ය ධ  මහි ත ධපූ්දණ සීකීප 

 තයන භේ  ීත ුතුවයි.  
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2019  පැයි  07 

 තශේ  ්රරේය වැබියට් යපක ස යනකු සය පේයලී ච ධපිව 

 ණසව යපක ස යනේ - ශ ධ අසතතථේශජ තභේශජ යැිැ. -  ෙැයට 

පේත ශෙවවට ඉතතශතල්කේ රීජසේ  "විපක්ෂයන හීය ෙරීයසේ  

විපක්ෂයනට ශල් ති පළ වඳ්ත යැක ස ශශ පේකයයන ව ්තය 

ඳැිැ. මප ිරතේ අපි  ට ුවළ ශපොයප ශිේුවසක් ිරතේසත් 

ත්රතතතසේෙයනට යැසත හිත ඔතස්තය ශේතශ්ත යැිැ"යි රීයනකේ. 

මුවපේ මශිප පිේ ශකොකුසට පේ  ධ ඳෙසේ. ඒ සේශ ප ශ ධ ීරු 

තභේශජ ආණ්ඩු පක්ෂශේ  ඉදිතා ශප්ිබශේ  සේඩි ශසකේ ියටිය ීරු 

 ේජිත ශතේයේ ත්ය යපක ුවපේත් කීප සතේසවදී රීජසේ  "විපක්ෂයන  

ශල් ති පළ වඳ්ත පක ්ත ඳකයනට පත්ස්තය ඳකයසේ. යමුත්  

ත්රතතතසේෙයනට ආශයනත්  ට යුවශළේ ඉඩක් යැිැ"යි රීයනකේ. මුවපේත් 

මශිප පේ  ධ ඳෙසේ  ප ධශපෝතා ීැහුසේ. ිැඳැයි  අවුරුදු 4ක් ුවළ 

පසුගියන අශ්රේල් පේතශේ  21 ශසිර ෙේ සයශවොට ආණ්ඩුශජ තේපයන 

ශ ශෙ පල්ශක්ත ශේශ ්තය පට්ත ීත්තේ. ඒව තපයි ියශර වුශණ්.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අපි ශ ධ වරුණු 

ත ධඳ්තරශයන්ත පේ්දිමශ ධ්තුවශජදීත්  ඉ්ත පිටතදීත් ්රවේ  ව ය 

ිැප ශසකේසවප ආණ්ඩුස  රීජශජ   විපක්ෂයන තේක සේෙයන යක  

ව යසේයන රීයනකේයි. "ශප්තය  තිජීසයයන  ශප්තය  යනි පේකය 

තිජීසයයන. අපි ශෙශීොල්ක්ත  ුව්තශීොල්ක්ත මවුව ශසකේ 

ඉ්තයසේ ෙ ේ ී්තය ඳැතා විපක්ෂශේ  තපි  ේෙවියන තේක සේෙයන 

අවුතතතයසේ"යි රීජසේ. පේසයැල්ශල් බුදු පිිබපසකට ීිය ශවොට 

අපි වථේ වළේප ශපොවක්ෙ රීජශජ? අපි තේක සේෙයන අවුතතත්තය 

ිෙයසේ රීජසේ. ආණ්ඩුශජ සී රීස ුතුව යපක ස ශයනකු සය 

තභේයේයනව කක්ෂතප්ත රීතායල්ක යපක ුවපේ රීජසේ   "ඒසේ රීිය 

පු ේ විෙයේත්පව සටියේවපක් යැක  ශශසල්" රීයනකේ. අශ්රේල් 

පේතශේ  1  ශසිර ෙේ වේත්ත්තකුඩිශේ  දී ශපෝට්ද ඳයිියවකයනක් 

පිපිරුසේප රීජසේ  අකුණක් ීතේ ඒ ඳයිියවකයන පිපිරුණේ රීයනකේ. 

ශ ධ විධියනට ආණ්ඩුශස්ත මෙේ ඒසේ ිෙල්ලුසට කක් ව මිනුයි වථේ 
වශළේ. යත්තප රීයනයසේ ය ධ  ආණ්ඩුශජ රීියප ශවශයකුට 

මුතතිම ධ සිේේසේෙයන  ජිිේඩ්සේෙයන  ත්රතතතසේෙයන පිිබඳඳස අඳපල් 

ශ්දණුසව ෙැනුපක් ක බුශණ් යැිැ. ආණ්ඩුශජ රීියප යේයනවශයනකුට 

ඒ ීැය රීියප අසශඳෝරයනක් ක බුශණ් යැිැ. ශ ධ ියශධියන වුණේට 

පතතශතේ තපයි ශ ධ ශීොල්ක්ත ශ ධ ශතො ුවරු ශතොයනේ ීත්ශත්. 

ිැඳැයි  අපි ශ ධ ශශ රීයනයසේ. මීට ඉතතශතල්කේ ශ ධ  ශට් 

ත්රතතතසේෙයන යක  වුණේ. යන ධ යන ධ ආවේ ශේ  ්රචණ්ඩ ක්රියනේ යක  

වුණේ. යමුත්  ඒ ශශසල් මශිප ශසයශවොට  ේතය බුශධි අා යන ඒ 

ියයනල්ක සේ්දතේ ව  ක බුණේ  ශප්තය ශපසැිර ත්රතතත තාවිරේය ති 

පුශීකශයනෝ ඉ්තයසේ රීයනකේ. ිැඳැයි  ශ ධ ආණ්ඩුස ඒ ත ධඳ්තරස 

රීියප ෙැනුපක් ශත්රුපක් යැක ස අ්තරශයනෝ  ශීොළුශසෝ  බිහිශ ෝ 

සේශ  වටුතුව ව කේ ෙැ්ත විපක්ෂයන පැත්තට අත දිගු ව කේ 

රීයනයසේ  විපක්ෂශේ  ේෙවියන ශ ධ ත්රතතතසේෙයනට ආසඩයසේ රීයනකේ. 

අපි ඉතේ පැිැදිිමස රීයනයසේ  විපක්ෂයන ිැටියනට අපි ඉතේ සී 

කීපක් තහිතස ත්රතතතසේෙයනට මශ හිස ශපීන ියටි ේෙවියන රීයනකේ. ඒ 

සේශ ප අපි  ත්රතතතසේෙයන ප්දෙයයනට තිශයනෝීයන දු්ත ේෙවියන. ඒ 

මක්වප අෙ ආණ්ඩුශස්ත රීයනයසේ  "අපි ශ ධ ත්රතතතසේෙයන අශිෝිය 

ව ්තය ී්තය ක ශඳය ියයනලු පියනස  අ ශීය ක ශඳයසේ"යි 

රීයනකේ. ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ශ ධ ආණ්ඩුස ත්රතතතසේෙයන 

අශිෝිය ව ්තය පියනස  ීත් ආවේ යන 19  - 9 වේක සීපේස 

ුවළදීත් අපි ෙැක්වේ. ඒ වේකශේ  ීපව තයතේ විමුක්ක  ශප මුශණ් 

තේපේජිවශයනකු ඉ්තයසේ රීයනකේ රීජසේ ය ධ  ශපොලීියයන යුවළු 

ආ ක්ෂව අා  ඒ ීප සට ව කේ  ඔහුශ   අත පයන ීැට ීිකේ ජීප් 

මශක් පිුවපත ඳැඳ යෙශීය ගිහිල්කේ ප කේ ෙැ ධපේ.  

ඒ විත ක් ශයොශසයි  මල්ටීටීඊ ත්රතතතසේදිශයනක් ඉ්තයසේ රීජසේ 

ය ධ  ී ධපේය පිටි්ත සට ව කේ අ ශීය ගියනේ. අෙ මශිප 

ශවශ යසේෙ? අෙ ශවශ ්තශ්ත යැිැ. ත්රතතතසේෙයන සිේේසේෙයන  

ජිිේඩ්සේෙයන ප ෙස්තය ඕයෙ ය ධ  ශ ධ ආණ්ඩුශජ වැබියට් 

පණ්ඩකශේ  යපක සරු කී ශෙශයක් අත් අඩාගුසට ී්තය 

ක ශඳයසේෙ?  ත්රතතතසේෙයනට ේඩශීඩි දීපු ේෙවියන  තාතේඩ් ඳදිුතදී්ත 

යපක ස යනේශී්ත මව වියේඩියනක්  මව සචයයනක් වට ේත්ත  

ී්තය ඳැතා ශසච්ච ආණ්ඩුසක්. මුජිබු්ද  හුපේ්ත ප්තත්රීස යනේ මෙේ 

සීකීපක් යුවස ඔක්ශතෝඳ්ද පේතශේ  2  ශසිරෙේයි්ත පසුස 

රීයනයසේ  රරකාවේස ිමබියනේසක් ව යසේරර රීයනකේ. වපත්රීපේක 

ියතාශතේය තයේධිපක ුවපේට ීඩේෆි පතක් ව  ී්තය රීයනේ රීජසේ. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ඔඳුවපේට තස වියේඩියනයි ක ශඳ්තශ්ත. 

 

ගරු ටී. රංජිත් ද වසකයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  පට ්රත්තය  ණවී  

ප්තත්රීුවපේශ  අසතතථේසත් කඳේ දීකේ ක ශඳයසේ. 

 

ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ීරු ප්තත්රීුවපේ  අපට ප.ස 7.00්ත මිේට තභේස ශීය යන්තය 

ඳැිැ.  

 

ගරු ටී. රංජිත් ද වසකයිසා මහතා 
(ேொண்புேிகு ொீ. ரஞ்ஜித் த தெொய்ெொ) 

(The Hon. T. Ranjith De Zoysa) 

ශිොඳයි.   

මෙේ මුජිබු්ද  හුපේ්ත ප්තත්රිුවපේ පේ්දිමශ ධ්තුවශජ දී ති ඉ්ත 

පිටත දීත් රීජසේ  රරකාවේස ිමබියනේසක් ව යසේරර රීයනකේ. අෙ ව කේ 

ක ශඳ්තශ්ත ඒව ශයොශසයිෙ? කාවේස අමු ශතොශිොයක් ව කේ 

ක ශඳයසේ. මශිප ව කේ   ෙැ්ත අශප් පැත්තට අත දිගු ව කේ 

රීයනයසේ ශ ධවට විපක්ෂශේ  අයන ත ධඳ්තරයි රීයනකේ. අපි ඒ ීැය 

ඉතේප වයීේුව ශසයසේ. තප්ත ව පු ශශ සීකීප තප්ත භේ  

ී්තයට ඕයෙ. ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  ීැමි සිශ්ද 

වථේසක් ක ශඳයසේ  ීප ේකශ  අමුශඩ් ීප ේක වැත වළේට 

පතතශතේ ඒශව වවුෙ ත ේ ව කේ  රීජසේ රීයනකේ. ආණ්ඩුස අවුරුදු 

ිත ක් ක තතශතේ ත්රතතතසේෙයන සැපිරුසේ. අවුරුදු ිත ක් ක තතශතේ 

තිජීසයයන යමි්ත  තාහිඳියනේස යමි්ත ශඳදු ධසේෙයනට ේඩ ශීඩි දීපු 

ආණ්ඩුස ත්රතතතසේෙයන යක  වළේ.  ශට් ුව්තියයනයනවට සැඩි පනුෂය 

ජීවිත යැක  වුණේට පතතශතේ ෙැ්ත රීයනයසේ  ශ ධශක් සීකීප අ ශීය 

ශශ පේකය සේිය ී්තය ිෙයසේ රීයනකේ. අපි ඉතේප පැිැදිිමස 

රීයනයසේ  ශශ පේකය සේිය ී්තය ිැදුශජ තිජීසයයන යමි්ත 

ශඳදු ධසේෙයනට වප්ප ධ දීපු ශ ධ ආණ්ඩුස ඳස. ඒ විත ක් ශයොශසයි  

ආණ්ඩුසට ේඩ ශීඩි දීපු වට්ටියන විපක්ෂශේ ත් ඉ්තයසේ. අෙ තයතේ 

විමුක්ක  ශප මුණ වට සිශීය ඉ්තයසේ. පුළුස්ත ය ධ රීයන්තය  

ඊබ්රේහි ධ වේශ  පක්ෂශේ  තේපේජිවශයනක්ෙ රීයනකේ.  ඒසේ ීැය වථේ 

ව ්තශ්ත යැිැ. ී ධමිතාතත ීැය වථේ ශවරුසේ. ී ධමිතාතත කාවේසට 

ශීයේශජ ඊබ්රේහි ධ ශයොශසයිෙ? මයි්ත රුපියනල් ශවෝටි 13 240ව 

අුතුව කේභයනක් ීත්ශත් ඊබ්රේහි ධ ශයොශසයිෙ?  ඊබ්රේහි ධ තයතේ 

විමුක්ක  ශප මුශණ් තේක ව කැයිතතුව අශප්ක්ෂවයනකු ශයොශසයිෙ? 

ශ ධසේ ීැය වථේ ව ්තශ්ත යැක ස අෙ අශප් පැත්තට ශ ධ ියයනල්ක 

ෙැමීප ීැය අපි වයීේුව ශසයසේ. අසතේය ස ශයන්ත ඔඳුවපේශ  

ඉල්ලීපට  ෙැනු ධ දීපට අසයත ශසමි්ත පප රීයනයසේ  ශ ධ යක  

ශසච්ච අසේතයේස්තත තත්ත්සශේ  සීකීප තයේධිපක   අීපැක  

යුවළු තපතතත  තයන භේ ීත ුතුවයි රීයනේ. මයන අසතේය රීම ශ ධ 

සීකීපත් ක ශයන්තශ්ත ආණ්ඩුසට ඳස ්රවේ  ව මි්ත  පට 

අසතතථේස තකතේ දීප පිිබඳඳස තතුවක ස්තත ශසමි්ත පේ ිරිඬ 

ශසයසේ. ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 
ශඳොශිොප තතුවක යි.  

මීළඟට  ීරු පනූෂ යේයේයනක්වේ  ප්තත්රීුවපේ. ඔඳුවපේට 

වියේඩි 4යි. 
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පේ්දිමශ ධ්තුවස 

[අ.භේ.  .54] 
 
ගරු මනූෂ නානායක්කාර මහතා  
(ேொண்புேிகு ேனுஷ நொைொயக்கொர)  

(The Hon. Manusha Nanayakkara) 

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අසතේය ශපොශිොශත් දී 

වියේඩි රීහිපයනක් කඳේදීප ත ධඳ්තරශයන්ත ඔඳුවපේට ශඳොශිොප 

තතුවක ස්තත ශසයසේ. විශ ේෂශයන්තප රීයන්තය ක ශඳය මවප 

වේ ණේස තපයි අෙ ෙිසල් පේ්දිමශ ධ්තුවශජ වටුතුව පට්ත ීත් 

ශජකේශජ ඉඳකේ ශ ධ ශජකේස ශසයුවරු වවුරු වවුරුත් වේටසත් 

යන්ල්ක දිගු ව  ී්තය ඕයෙ යැිැ රීයනේ  වථේ වළත්   වවුරු 

වවුරුත් තප තප්තට යන්ල්ක දිගු ව  ීැීනප තපයි ියදු වශළේ.  

වවුරුත් යන්ල්ක දිගු වළේ. වවුරුත් ශ ධ ප ණ ටිව ි ිේ 

ශශ පේකයයන ව ්තය ේත්තේි වළේ. මතැිර්ත මිේට ශෙයනක් අපි 

ෙැක්ශක් යැිැ. ිැශපෝප යන්ිම දිගු ව  ීත්තේ. අපට රීයන්තය 

ක ශඳ්තශ්ත මව ශෙයනයි. ජීවිත ීණයේසක් යැක  වුණේ. ශ ධ ජීවිත 

ීණයේස යැක වීප ීැය සීරීයන්තය ඕයෙ වවුෙ රීයනකේ 

ශිොයනේශීය ශිොයනේශීය ගිශයනොත්  අපටත් පුළුස්ත ශ ධ 

ත ධඳ්තරශයන්ත යන්ල්ක දිගු ව ්තය.  ියශධියනට ඉතතතතා්තෙේ call  

මව ආශජ වේටෙ  වවුෙ ශ ධ ීැය ෙැය ීත්ශත්  ඒවට ක්රියනේත්පව 

ශයොවුශණ් යයි රීයනකේ අපටත් අි්තය පුළුස්ත. ිැඳැයි  අපි 

යන්ල්ක දිගු ව ්තය සුෙේය ධ යැිැ. ශ ධවට අපි තේමුහිවස 

සීරීස ුතුවයි. අීපැක ුවපේ රීජසේ   ආණ්ඩුසක් විධියනට අපිත් 

සීකීප ෙ ්තය සූෙේය ධ රීයනකේ. අපි 225 ශෙයේප ශ ධ සීකීප 

ෙ ්තය ඕයෙ. අපි 225 ශෙයේශ ප අපේතයේා  ශපෞශීිමව 

ආ ක්ෂව පණ්ඩකසකට ිමපි පගි්ත ෙැනු ධ දීකේ ක බුණේ. මෙේ 

ශසයශවොට ෙැය ීත්ශත් යැක  වුණේට පහුශසිරෙේ ිතා ෙැය ී්තය 

ිමපි කැබිකේ ක ශඳයසේ. ඒ ිරතේ අපි 225ප ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත 

සීරීයන්තයට ඕයෙ. අපි 225 ශෙයේප පේ්දිමශ ධ්තුව ප්තත්රීසරු්ත 

විධියනට ශ ධ ත ධඳ්තරශයන්ත යන ධරීිය ආවේ යනව සීකීපක් 

ක ශඳයසේ.  

අෙ මිබශේ  ඉ්තය මිිරතතසු පේ්දිමශ ධ්තුවසට ශඳෝ ධඳ ීි්තය 

ඕයෙ රීයනකේ හිතය මශක් සැඩි සැරැශෙක් යැිැ රීයනකේ හිශතයසේ.  

අපිත් ශ ධව යුවළට යවිල්කේ ශිට ෙසශතේ  ශ ධ අයුව  සළක්සේ 

ී්තය වථේ ව ්තශ්ත යැුවස  මරීශයවේට  යන්ල්ක දිගු ව  ව  

වථේ ව යශවොට මයන ඒ ත  ධ ිර්තදිතයි රීයනය වේ ණේස අපි 

තඳි්ත ව ්තයට ඕයෙ. ඒ ජීවිත යැක  වුණේ. අෙ අපට ව ්තය 

ක ශඳ්තශ්ත ශිට ෙසශතේ ශවටි වේලීය  දී්දඝ වේලීය ති ඉක ිේත 

තේරව පත ශ ධ  ශට් ශීොඩයැගුණු   ශ ධ අ්තතසේෙයනත් මක්ව 

ශීොඩයැගුණු සිේසේෙයන ශිෝ ශජසේ ශසයත් අ්තතසේෙයන්ත ශිෝ 

ශජසේ  ශසයත් ආීමිව අ්තතසේෙයන්ත ඔතතශතේ ශීොඩයැගුණු 

ත්රතතතසේෙයන ශ ධ  ට යුවශළේ  පැළශස්තයට ඉඩවඩ ිෙපු පතාත යන  

යැක  රීම පයි. ත්රතතතසේෙයනට මූකබීත සපු  ී්තය  ත්රතතතසේෙයනට අුව 

ෙලු යැීකේ ම්තය පුළුස්ත ශසච්ච පතාත යන අපි යැක  ව ්තය 

ඕයෙ. ඒ පතාත යන යැක  ව ්තයයි අපි මවුව ශස්තය ඕයෙ. අපි 

මයනේට ශපයනේට යන්ල්ක දිගු ව ය මව ශයොශසයි ව ්තය ඕයෙ. 

ශ ධ පතාත යන යැක  ව ්තශ්ත ශවොශිොපෙ? ශ ධ පතාත යන යැක  

ව ්තය ය ධ අපි ිැශපෝප මවට මවුව ශස්තය ඕයෙ. අපි ශ්රී 

කේාරීවශයනෝ ස ශයන්ත මවුව ශස්තය ඕයෙ. ශ්රී කේාරීවශයනෝ 

ස ශයන්ත මවුව ශසශදී අපිට අශප් විවිරත්සයන ඉතේප සැෙීත්. 

ියාික  ශෙපළ  මුතතිම ධ  ඳ්දී්ද  ඉතතකේ ධ  වශතෝිමව  ශඳෞශර  

හි්තදු අපි ිැශපෝප මවට ඉ්තයසේ. අපට විවිරත්සයනක් ක ශඳයසේ. 

ිැඳැයි  ශ ධ විවිරත්සයන යුවශළේ  ඒවත්සයනක් අපි ශිොයන්තය ඕයෙ. 

මප ඒවත්සයන ශිොයන්තය ඕයෙ මව ශවොඩියන යනටශත්.  ඒවත්සයන 

ශිොයන්තය ඕයෙ   ශට් මව  ීනක යනක් යනටශත්. ඒව තපයි ශ්රී කේාරීව 

ීනක යන. මව ීනක යනක් යනටශත් මව  ටක් රීයනය තැයට තපයි අපි 

ශීොඩයැශඟ්තය ඕයෙ.  

මතශවොට ශපොයප අ්තතසේෙයනවටසත්  -ඉතතකේ ධ අ්තතසේෙයනට 

විත ක් රීයනකේ පප රීයන්තශ්ත යැිැ.-  හිත ඔතස්තය පුළුස්තවප 

කැශඳ්තශ්ත යැිැ. අපි ේඩ ට ශස්තය පුළුස්ත  පිත  ට ශස්තය 

පුළුස්ත. ශ ධ  ශට් ශත්තසකශපයි ීනක යන ක ශඳයසේ ශස්තය 

පුළුස්ත  ක්සේිය ීනක යන ක ශඳයසේ ශස්තය පුළුස්ත.  ශ ධ ිැප 

ශෙයනක්ප පැත්තවට ෙපකේ ශ්රී කේාරීවයන්ත විධියනට ිැශපෝටප මව 

විධියනට වථේ ව ්තය පුළුස්ත  මව විධියනට හිත යප්තය පුළුස්ත 

ආණ්ඩු්රප සයසතතථේසක් ිෙේ ශීය ඒ ීනක  පශරක යන යනටශත් සැඩ 

ව ්තය වටුතුව වශළොත් විත යි ශ ධ ්ර තයසකට පිිබුවරු 

ශිොයන්තය පුළුස්ත ශස්තශ්ත.  

1948්ත පතතශතේ අෙ සයුවරු අපි ඳැට වෙසේ. අපි අවුරුදු 30ව 

ුතශරයනවට මුහුණ පෙසේ විත ක් ශයොශසයි  විවිර අසතතථේසකදී 

සේ්දගිව ීැුව ධසකට මුහුණ දු්තයේ. අපි   ටක් විධියනට ආ්දථිව 

ස ශයන්ත ෙසිය්ත ෙසත පතතතට ගියනේ. ශ ධ ිැප ශෙයනක්ප ශසකේ 

ක ශඳ්තශ්ත   ටක් විධියනට අශප් ක ශඳය ශ ධ පිේ පනුෂය ත ධපත 

ිතා විධියනට පේවිච්චි ශයොව   ඒ ඒ අසතතථේසකදී ඳකශකෝභී 

ශශ පේකයඥයන්තශ  අස යතේ අනුස වටුතුව රීම ප ිරතේයි. "ශ ධ 

 ශට් තේක ව භේෂේස ියාික භේෂේස පපණයි"  රීයනේ මව 

අසතතථේසවදී ීැුවපක් පට්ත ශීය  ඊට  පතතශතේ විවිර විධියනට මිේට 

ශපිේට ශඳෝකයන පේතත ව මි්ත ශ ධ  ශට් ස්දීසේෙයන සපු සේශීය 

ආසේ. ඒ ිැදුණු ඉඩ තපයි අෙ ෙසශතේ තේතය්තත  ත්රතතතසේෙයනට 

කාවේස යුවශළේ ශඳෝ ධඳ පුපු ස්තය අසතතථේස ිෙකේ දු්තශ්ත.  ඒ 

ිරතේයි පප යැසත යැසතත් රීයන්තශ්ත  අපි මවුව ශසමු   ටක් 

විධියනට වල්පයේ ව මු  ඉතතත ිට යනමු  මව ීනක යනක් ිෙේ ීිරමු 

රීයනේ. පේ්දිමශ ධ්තුවශජ ප්තත්රීසරු්ත ියයනලුශෙයේප මවුව ශසකේ  

ශ ධ  ශට් විවිර විවිර සයනතත පට්ටමි්ත විසේි ශස්තය ඳැතා විධියනට   

විවිර විවිර විධියනට ඉඩ ධ ීනක  යැක  විධියනට  විවිර විවිර ආවේ යනට 

යඳු ධ පැළඳු ධ යැක  විධියනට මව ීනක යනක් ිෙේ ීිරමු. ඕයෙ යඳුපක් 

යඳ ශීය ඕයෙ ශවයකුට ඕයෙ තැයවට යන්තය පුළුස්තවප ක යනේ 

ීිරමු. තප තප්තශ  ආී ධසක අයයයතේස ක යනේ ීිරමු. ඒ 

අයයයතේ යුවශළේ අශප්  ශට් ශ්රී කේාරීවත්සයන අපි ආ ක්ෂේ ව  

ීිරමු  ශ්රී කේාරීව තාතතවික යනයි අපි ඉතතත ිට ශීය යන්තය ඕයෙ. 

අශප් ශඳෞශරවපසත්   ඉතතකේ ධවපසත්   හි්තදුවපසත් ශයොශසයි   

අශප් ශ්රී කේාරීවවප ශීය යන්තය පුළුස්ත ීනක  පශරක යනක්  ිෙේ 

ීිරමු.  

ීරු ිරශයනෝතය වථේයේයනවුවපිර  අෙ  ශට් තයතේසශ  

පැත්ශත්ත ශ ධ තඳිේ ඳ පතළ වුසපයේසක් යක  ශසකේ ක ශඳයසේ  

අස යතේසක් යක  ශසකේ ක ශඳයසේ  ශපකඹවීපක් යක  ශසකේ 

ක ශඳයසේ. ඒ ශපකඹවීප  ඒ අස යතේස අපි පේවිච්චි ශයොවශළොත්  

ඒශව්ත අපි ්රශයනෝතය ශයොීත්ශතොත් ඒව අපි ශ ධ තේක යනට ව ය 

පිේ වියේ යනක් ඳස තඳි්ත ව මි්ත  පේ ිරිඬ ශසයසේ.  තතුවක යි. 

 
ගරු නිවයෝජය කථානායකතුමා 
(ேொண்புேிகு பிரதிச் ெபொநொயகர் அவர்கள்) 

(The Hon. Deputy Speaker) 

ශඳොශිොප තතුවක යි. 

 
එකල්හි වේලාව අ. භා. 7.00 වූවයන් ගරු නිවයෝජය 

කථානායකතුමා ිමියන් ප්රශ්නනය වනකිමමසා පාර්ලිවම්න්තුව කල් තනන 
ලදී. 

පාර්ලිවම්න්තුව ඊට අනුකූලව  2019 මැයි 08වන නදාදා                  
අ. භා. 1.00 වන වතක් කල් ගිව  ය. 

 
 

அப்தபொழுது, பி.ப 7.00 ேைியொகிவிடமவ ேொண்புேிகு பிரதிச் 

ெபொநொயகர் அவர்கள் வினொ விடுக்கொேமலமய பொரொளுேன்றத்மத 

ஒத்திமவத்தொர். 

அதன்படி பொரொளுேன்றம்,  2019. மே 08, புதன்கிழமே பி.ப  1.00 

ேைிவமர  ஒத்திமவக்கப்பட்டது 
 
 

It being 7.00 p.m. THE HON. DEPUTY SPEAKER adjourned 
Parliament without Question put. 

Parliament adjourned accordingly until 1.00 p.m. on 
Wednesday,08th May 2019.  
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සැ.ුත. 
 

ශපප සේ්දතේශජ අසතේය මුරණයන තඳිේ තතසකීයන වථේසක ිරසැ දි වළ ුතුව තැ්ත ෙක්සනු තාිය ප්තත්රී්ත මි්ත පිටපතක් ශීය 
 ිරසැ දි වළ ුතුව ආවේ යන මහි පැිැදිිමස කකුණු ශවොට  පිටපත කැබී ශෙතක යනක් ශයොඉක්පසේ  

හැන්සාඩ් තාතතවේ ව ශසත කැශඳය ශතේ මවියන ුතුවයන. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்பு 
 

உறுப்பினர்   தேது உமரயின்  இறுதிப் பதிப்பிற் தெய்யவிரும்பும் பிமழ திருத்தங்கமள தேது பிரதியில் ததளிவொகக் குறித்து 

அதமனப் பிமழ திருத்தப்படொத பிரதி கிமடத்த இரு வொரங்களுள் ஹன்ெொட் பதிப்பொெிொியருக்கு அனுப்புதல் மவண்டும். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
වකකළඹ 5  වපකල්වහේන්වගකඩ  කිරුළපන පාර  අංක 163 දරන සනථානවයහි පිහිටි 
රජව  ප්රවෘත්ිය වදපාර්තවම්න්තුවේ පිහිටි රජව  ප්රකාශ්න කාර්යාංශ්වයන්  

ක ල දී ගත හැක. 
 

වමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk වවේ අඩිමවයන්  
නාගත හැක. 

 

 

 

 

ஹன்ெொட் அறிக்மகயின் பிரதிகமள  

இல. 163, கிருலப்பமன வீதி, தபொல்மஹன்தகொட,  தகொழும்பு 5இல் அமேந்துள்ள  

அரெொங்க தகவல் திமைக்களத்தின் அரெொங்க தவளியீடுகள் அலுவலகத்தில்   

பைம் தெலுத்திப் தபற்றுக்தகொள்ளலொம். 

 
 

இந்த ஹன்ெொட் அறிக்மகமய www.parliament.lk எனும் இமையத்தளத்திலிருந்து  

பதிவிறக்கம் தெய்ய முடியும். 
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ශ්රී කාවේ  තශේ  මුරණ ශෙපේ්දතශ ධ්තුවශජ මුරණයන ව ය කදී. 


